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     Jasienica, 2.04.2019 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2019 

 
 
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie technologii produkcji elementów stolarki budowlanej 
metodą wielowarstwową z wykorzystaniem materiału termoizolacyjnego typu PMS” w ramach 
działania 3.2: „Innowacje w MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 
1) przygotowanie projektu i druk katalogów firmowych 
3) wykonanie niemieckojęzycznej wersji językowej strony kobbe.pl  
zgodnie z zakresem wskazanym w dalszej części zapytania. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
ASC Paweł Filipek  
Jasienica 1475 
43-385 Jasienica  
Tel. 507-433-885 
Fax. 334978663 
e-mail: pawel@ascpf.pl 
Adres strony internetowej Zamawiającego:  http://www.ascpf.pl  
 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie obejmuje zakup usług promocyjnych w zakresie: 

1) Reklama nowego produktu Firmy, w formie przygotowania projektu oraz druku katalogów 
firmowych drzwi Kobbe: 

 
Wymagania: 

 Ilość: 500 szt. 

 Projekt graficzny, koncepcja oraz pełny copywriting materiału ilustrującego drzwi o 
zwiększonych właściwościach izolacyjnych. 

 Dane techniczne: format prostokątny, 24 strony.  

 Wycena powinna obejmować pełny projekt graficzny, koncepcję i copywriting treści. 
 

 
2) Reklama nowego produktu Firmy w formie wykonania niemieckojęzycznej wersji językowej 

strony kobbe.pl 
 

Wymagania: 

 Projekt graficzny, copywriting i zakodowanie strony www (typu onepager) przedstawiające 
efekty projektu (drzwi o zwiększonych właściwościach izolacyjnych) 

 Dane techniczne: CMS Wordpress, Html 5.0 i Css 3.0 + PHP, Bootstrap 4.0 
 
 
 
III. KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 
79341000-6 - Usługi reklamowe 
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IV. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Każda oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, 
kuriera, e-mail lub osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt I Zapytania 
ofertowego. 

2. Do dnia 10 kwietnia 2019r. oferty powinny wpłynąć do Zamawiającego. 
3. Oferta powinna zawierać cenę - kwotę netto. 

 
 
V. DODATKOWE INFORMACJE 
 
Dodatkowych informacji w imieniu Zamawiającego udziela:  
Paweł Filipek, adres e-mail: pawel@ascpf.pl 
 
 
VI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
 administratorem danych osobowych Oferenta jest ASC Paweł Filipek; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w ASC Paweł Filipek jest Pan Paweł Filipek, adres 

email: pawel@ascpf.pl    
 dane osobowe Oferenta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego zapytaniem 
ofertowym nr 1/04/2019 

 odbiorcami danych osobowych Oferenta będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w tym m.in. pracownicy Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca w realizacji projektu), organów skarbowych, komisji 
europejskiej; 

 dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego; 

 obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest 
wymogiem zapytania ofertowego nr 1/04/2019 konsekwencją niepodania określonych danych 
osobowych jest wykluczenie Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 w odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

 Oferent posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych 1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;   

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020. 

2  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, że 
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Oferentowi: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 


