
 
  
 
 
  

 
 

 
 

 

Rzeszów, 01.04.2022r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie  
zaprasza do składania ofert na Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
ul. Litewska 4a/9 
35-302 Rzeszów 
NIP: 8133705376 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

- 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 
- 73110000 - Usługi badawcze 
- 73220000 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju 
- 79300000 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka 
- 80000000 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
- 80400000 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 
- 80540000 - Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego 
- 90700000 - Usługi środowiska naturalnego 
- 92312210 - Usługi świadczone przez autorów 
- 98133100 - Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej 
i wspólnot samorządowych 
 

2. Przedmiotem postępowania ofertowego jest Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji do 
zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na 
lata 2014-2020. 

3. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych –  
zaś wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 złotych  (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

4. Zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 

5. Zamówienie udzielone zostanie według zasady konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego. 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

 
III. Specyfikacja ilościowa i jakościowa zamówienia  

 
1. Szczegółowa specyfikacja zamówienia 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:  

I. Podstawowy przedmiot zamówienia  

1. Przedmiot zamówienia stanowi Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian 
klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (zwanej dalej Diagnozą).  

2. Rzeszowski Obszar Funkcjonalny obejmuje: stolicę województwa – Gminę Miasto Rzeszów 
(będące miastem na prawach powiatu) oraz miasto Łańcut, cztery gminy miejsko-wiejskie: 
Błażowa, Boguchwała, Głogów Małopolski, Tyczyn oraz dziewięć gmin wiejskich: Chmielnik, 
Czarna, Czudec, Hyżne, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza i Trzebownisko;  

3. Diagnoza sporządzona zostanie w celu uzasadnienia opracowania planu adaptacji oraz 
zawierać powinna podsumowanie, wnioski z przeprowadzonych badań i analiz (w tym dane 
liczbowe, mapy);  

4. Suplementem do Diagnozy powinna być propozycja planu działań (zawierająca wskazanie 
podmiotu odpowiedzialnego za realizację, harmonogram realizacji zadań oraz źródło ich 
potencjalnego finansowania), które należy podjąć w celu adaptacji ROF do prognozowanych 
zmian klimatu w perspektywie do 2030 roku, z wizją do roku 2050.   

5. Diagnoza powinna kompleksowo analizować, w kontekście mitygacji i adaptacji do zmian 
klimatu, stan aktualny, identyfikować potencjały, możliwe zagrożenia, a także wskazywać 
dobre wzorce obejmując co najmniej następujące obszary:  

a) ochrona środowiska, bioróżnorodności i klimatu;  

b) nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska (m.in. poważne awarie);  

c) energetyka, w tym kwestie dotyczące poprawy efektywności energetycznej (EE) i 
odnawialnych źródeł energii (OZE), a także ograniczenia zużycia energii końcowej;  

d) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym kanalizacji deszczowej;  

e) zmienność zapotrzebowania na wodę w gospodarce, m.in. na potrzeby rolnictwa, 
przemysłu, a także gospodarki komunalnej;   



 
  
 
 
  

 
 

 
 

f) gospodarka odpadami (w tym gospodarka odpadami niebezpiecznymi);  

g) rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne;  

h) mała retencja;  

i) melioracje; 

j) ochrony terenów zagrożonych suszą (ze szczególnym uwzględnieniem terenów leśnych i 
rolniczych);  

k) ochrona przeciwpowodziowa, ochrona przed podtopieniami;  

l) ochrona powietrza (ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń przekraczających 
stężenia dopuszczalne);  

m) ochrona gleb, racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych w celach rolniczych;  

n) obszary prawnie chronione oraz cenne przyrodniczo;  

o) ekstremalne zjawiska klimatyczne;  

p) odziaływanie transportu kołowego i kolejowego;  

q) antropogeniczny wpływ na zmiany klimatu, dostosowanie poszczególnych sektorów 
gospodarki do zmieniających się warunków klimatycznych.  

6. Diagnoza zawierać musi podsumowanie opracowane na podstawie wyciągniętych wniosków 
oraz rekomendacje wskazujące kluczowe działania adaptacyjne. Diagnoza wskaże kierunki 
interwencji, dla których niezbędne będzie podjęcie ww. działań, z podziałem na obszar ROF 
oraz priorytet ich realizacji. Wykaz proponowanych działań zawierać będzie m.in. informacje 
na temat harmonogramu realizacji, możliwości finansowania, wskazywać będzie 
potencjalnych realizatorów oraz przedstawiać będzie zakładane efekty ich wdrożenia.   

7. Diagnoza powinna zawierać minimum:  

a) wprowadzenie, uwzględniające analizę zjawisk, które są efektem zmian klimatycznych oraz 
ich konsekwencji na obszarze całego ROF, takich jak: intensywne burze, deszcze nawalne, silne 
porywy wiatru, fale upałów i dni gorących, silne mrozy, podtopienia, powodzie, susze 
(atmosferyczne, rolnicze, hydrologiczne), zanieczyszczenie powietrza. Analiza musi 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

uwzględniać identyfikacje zagrożeń priorytetowych oraz pogłębiona diagnozę zagrożeń 
szczególnie istotnych dla obszaru ROF lub jego części.   

b) uwarunkowania, w tym szczegółowa charakterystyka ROF uwzględniająca:  

- ocenę wrażliwości terenów gmin/miast ROF na zmiany klimatyczne, uwzględniające takie 
obszary jak populacja i warunki życia mieszkańców, ochrona powietrza, gospodarka wodna, 
gospodarka ściekowa, zasoby przyrody ożywionej, obszary prawnie chronione i cenne 
przyrodniczo, transport, energetyka, turystyka, rolnictwo.  

- ocenę podatności terenów gmin/miast wchodzących w skład ROF na zmiany klimatu, w celu 
ustalenia, które ze zjawisk klimatycznych stanowią dla poszczególnych JST największe 
zagrożenie;  

- ocenę potencjału adaptacyjnego, tj. zdolność gmin/miast wchodzących w skład ROF do 
dostosowania się do zmian klimatu, uwzględniająca w szczególności zasoby ludzkie, finansowe, 
infrastrukturalne, instytucjonalne. Dokonując oceny należy wskazać uwarunkowania mogące 
wpływać negatywnie na proces adaptacji do zmian klimatu.  

- ocenę efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz możliwości 
wykorzystania potencjału OZE.  

c) analiza ryzyka, pozwalającą na ustalenie priorytetowych działań adaptacyjnych oraz szans 
ich realizacji; 

d) analiza SWOT przyjętych rozwiązań adaptacyjnych, z uwzględnieniem możliwych 
scenariuszy rozwoju.  

e) plan działań obejmujący:  

- propozycje działań dla JST zlokalizowanych na terenie ROF, w tym propozycję współpracy 
pomiędzy poszczególnymi samorządami w celu osiągnięcia efektu synergii;  

- analiza finansowa kosztów działań wskazanych w Diagnozie wraz z 
potencjalnymi/dostępnymi źródłami finansowania;  

- określanie zasad ewaluacji, na podstawie wskaźników monitorowania postępów wdrażania 
poszczególnych działań.   

8. Diagnoza powinna uwzględnić obszary prawnie chronione oraz cenne przyrodniczo.  



 
  
 
 
  

 
 

 
 

9. Diagnoza powinna uwzględniać zróżnicowanie pomiędzy terenami miejskimi i wiejskimi.  

10. Diagnoza powinna uwzględniać cele, które zawarte zostały w innych dokumentach 
planistycznych i strategicznych, na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym.  

11. Diagnoza powinna zostać wykonana przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, a w 
szczególności takich jak:  

a) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 
ze zm.);  

b) ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1211 ze zm.);  

c) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)  

d) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwana dalej ustawą OOŚ;  

e) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze. zm.);  

f) ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2166);  

g) ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 
610 ze zm.);  

h) rozporządzeń Ministra Środowiska, Klimatu oraz Rozwoju w przedmiotowym obszarze 
opracowania;  

i) ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1057).  

oraz opracowań takich jak:  

a) Podręcznik adaptacji dla miast;  

b) Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030 ;  



 
  
 
 
  

 
 

 
 

c) Polityka ekologiczna państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 
wodnej;  

d) Polityka energetyczna państwa do 2040 r.;  

e) Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030; 

f) Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2023 z 
perspektywą do roku 2027;  

g) Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia 
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Plan Działań 
Krótkoterminowych;   

h) Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego 
pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu 
redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem 
Działań Krótkoterminowych; Program Strategiczny „Błękitny San”;  

i) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Planami dla 
poszczególnych samorządów;  

j) Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej);  

k) Programy Ograniczeń Niskiej Emisji w gminach;  

l) Założeń lub projektów założeń do planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe gminach;  

m)   Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport wojewódzki za 
rok 2020, dokonana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;  

n) Zbiorczy raport krajowy z pięcioletniej oceny jakości powietrza za lata 2014-2018, dokonany 
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;  



 
  
 
 
  

 
 

 
 

o) Plany adaptacji do zmian klimatu i inne opracowania z obszaru środowiska i zmian klimatu 
w samorządach ROF   

p) Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym;  

q) Plany Gospodarowania Wodami obszarów dorzeczy;  

r) Plan Przeciwdziałania skutkom suszy;  

s) Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030;  

t) Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wrzesień 2018 r.);  

u) Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 
2030;  

W przypadku zmiany ww. przepisów oraz wprowadzenia zmian w ww. publikacjach w trakcie 
obowiązywania umowy z Wykonawcą, dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami 
zmienionych aktów prawnych oraz zgodnie z zapisami zmienionych opracowań, które zostaną 
upublicznione w trakcie wykonywania zlecenia.  

 12. Diagnoza powinna być napisana prostym, zrozumiałym językiem i zawierać tylko istotne 
treści z punktu widzenia celu dokumentu. Układ graficzny dokumentu należy uzgodnić z 
Zamawiającym. Przy wyznaczaniu działań naprawczych Wykonawca zobowiązany jest do 
aktywnej współpracy z przedstawicielami gmin i innych jednostek, które będą odpowiedzialne 
za ich realizację.  

13. Diagnoza powinna zostać wykonana w sposób uwzględniający wymogi wynikające z 
zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1062.).   

14. Diagnoza powinna być uporządkowana pod względem wizualnym, tzn. formatowanie 
tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji 
informacji) powinny zostać w sposób jednolity oraz powodujący, że dokument ten będzie 
czytelny i przejrzysty.  

15. Założenia realizacyjne/zakładane efekty, osiągnięte w wyniku przeprowadzonej Diagnozy:  

a) Zamawiający podkreśla, że z punktu widzenia diagnozy adaptacji do zmian klimatu kluczowe 
jest dla niego podejście do kwestii zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, w tym kanalizacji deszczowej, zmienność 
zapotrzebowania na wodę w gospodarce, m.in.: na potrzeby rolnictwa, przemysłu, a także 
gospodarki komunalnej, a także mała retencja, melioracje, ochrona terenów zagrożonych 
suszą (ze szczególnym uwzględnieniem terenów leśnych i rolniczych), ochrona 
przeciwpowodziowa oraz ochrona przed podtopieniami.,   

b) Zamawiający podkreśla, że z punktu widzenia diagnozy adaptacji do zmian klimatu kluczowe 
jest dla niego podejście do kwestii ochrony powietrza (ze szczególnym uwzględnieniem 
zanieczyszczeń przekraczających stężenie dopuszczalne);  

c) Zamawiający podkreśla, że z punktu widzenia diagnozy adaptacji do zmian klimatu kluczowe 
jest dla niego podejście do kwestii transformacji energetycznej, w tym kwestii dotyczących 
poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, a także ograniczenia 
zużycia energii końcowej;   

d) Zamawiający podkreśla, że z punktu widzenia diagnozy adaptacji do zmian klimatu kluczowy 
jest dla niego rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.  

e) Zamawiający podkreśla, że z punktu widzenia diagnozy adaptacji do zmian klimatu kluczowe 
jest dla niego uwzględnienie ochrony, utrzymania i zrównoważonego rozwoju naturalnych 
cieków wodnych znajdujących się na terenie ROF;  

f) Zamawiający podkreśla, że z punktu widzenia diagnozy adaptacji do zmian klimatu kluczowe 
są dla niego ochrona gleb, racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych w celach rolniczych, 
obszary prawnie chronione oraz cenne przyrodniczo, ekstremalne zjawiska klimatyczne, 
nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska (m.in. poważne awarie), rolnictwo (w tym rolnictwo 
ekologiczne), a także oddziaływanie transportu kołowego i kolejowego;  

g) Zamawiający podkreśla, że z punktu widzenia diagnozy adaptacji do zmian klimatu kluczowe 
jest dla niego lokalne zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, zielonych, osadów 
ściekowych.  

h) Zamawiający podkreśla, że z punktu widzenia diagnozy adaptacji do zmian klimatu kluczowe 
jest dla niego lokalne zagospodarowanie odpadów (w tym gospodarowanie odpadami 
niebezpiecznymi) i wstępne przygotowanie do dalszej obróbki papieru i tworzyw sztucznych;  

i) Zamawiający podkreśla, że z punktu widzenia diagnozy adaptacji do zmian klimatu kluczowe 
jest dla niego uwzględnienie antropogenicznego wpływu na zmiany klimatu, dostosowanie 
poszczególnych sektorów gospodarki do zmieniających się warunków klimatycznych.   



 
  
 
 
  

 
 

 
 

 

16. W ramach realizacji zadania Wykonawca podda treść sporządzonej Diagnozy pod 
konsultacje społeczne, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;  

17. Realizacja Zamówienia przebiegać będzie etapami, do których zaliczamy:  

a) Opracowanie harmonogramu oraz metodologii realizacji diagnozy adaptacji i mitygacji do 
zmian klimatu do 14 dni od zawarcia umowy, uzyskanie akceptacji Zamawiającego;  

b) Przeprowadzeniu badań na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramem i 
metodologią, wykorzystując stosowne narzędzia badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego;  

c) Przeprowadzenie ankietyzacji wśród mieszkańców dotyczącej obserwowanych zmian 
klimatu oraz możliwości adaptacji do ich skutków;  

d) Opracowanie treści Diagnozy;  

e) Przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym co najmniej trzech warsztatów z 
interesariuszami i co najmniej trzech warsztatów z przedstawicielami Członków 
Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego;  

f) Przeprowadzenie prezentacji multimedialnej zawierającej syntezę przeprowadzonego 
diagnozowania.   

18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 
żąda jednak wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć innym podmiotom oraz podania przez Wykonawcę nazwy firm podwykonawców;  

19. Wykonawca zobowiązuje się opracować i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot 
zamówienia, tj. Opracowanie diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w liczbie 16 egzemplarzy 
(po jednym dla każdej z Gmin oraz 1 dla Biura Stowarzyszenia ROF), w wersji papierowej oraz 
w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w formacie edytowalnym np. .doc; udostępnienie 
map w plikach *.jpg i/lub *.cdr,  

20. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po 
uprzedniej jego akceptacji przez Zamawiającego.  



 
  
 
 
  

 
 

 
 

21. W momencie przekazania Diagnozy (Utworu) Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
całość praw autorskich majątkowych, praw zależnych, w tym do powielania i wykorzystania 
danych dla własnych interpretacji i opracowań.  

Do obowiązków Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:   

1) Opracowanie harmonogramu i metodologii realizacji prac (wersja elektroniczna w postaci 
plików *doc i *pdf)  

2) przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców ROF w formie elektronicznej przy 
wykorzystaniu ankiety internetowej i opracowanie Raportu z przeprowadzonych badań. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu kwestionariusza ankiety 
Zamawiającemu. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do projektu kwestionariusza ankiety. 
Badania mogą zostać rozpoczęte po akceptacji narzędzia badawczego przez Zamawiającego.   

3) Opracowanie treści Diagnozy;  

4) przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym co najmniej trzech warsztatów z 
interesariuszami i co najmniej trzech warsztatów z przedstawicielami Członków 
Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (zwanego dalej ROF) w zakresie m.in. 
identyfikacji najważniejszych obszarów problemowych w gminach/miastach wchodzących w 
skład ROF wraz ze wskazaniem ich lokalizacji oraz kluczowych zagrożeń wynikających ze zmian 
klimatu. Warsztaty powinny odbyć się na terenie ROF-u a za ich organizację (wynajem sali i 
organizację sprzętu) odpowiada Zamawiający po uprzednich ustaleniach z Wykonawcą;  

5) Opracowanie prezentacji w formie graficznej przedstawiającej syntezę przeprowadzonego 
diagnozowania oraz jej zaprezentowanie na forum (do ustalenia z Zamawiającym).  

UWAGA!  

W ramach realizacji zadania należy uzyskać stosowne uzgodnienia czy przedmiotowa Diagnoza 
wymaga przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).   

II. Przeprowadzenie procedury SOOŚ (jeśli zgodnie z przepisami będzie wymagana)  

Jeśli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), konieczne będzie 
przeprowadzenie procedury SOOŚ, Wykonawca zobowiązany jest do:  

o Uzgodnienia odstąpienia od konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko lub uzgodnienia zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko z 
odpowiednimi organami wskazanymi w ustawie ooś;  

 W przypadku konieczności opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko;  
 Zaopiniowanie Diagnozy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przez odpowiednie 

organy wskazane w ustawie ooś;  
 Udział w organizacji konsultacji społecznych w trybie ustawy ooś, przygotowanie ogłoszeń, 

obwieszczeń i formularza zgłaszania uwag;  
 Uwzględnienie w Diagnozie i Prognozie uwag i wniosków organów opiniujących oraz 

pozostałych podmiotów/osób biorących udział w konsultacjach społecznych.    

IV. Termin realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia jest określony na 7 miesięcy od daty podpisania umowy, nie dłużej niż 
do 30 listopada 2022r. (termin wraz z przeprowadzeniem procedury SOOŚ jeśli będzie wymagana). 
 

V. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego www.rof.org.pl, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
oraz przesłane do trzech potencjalnych Wykonawców. 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia  

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące wymogi: 

1.1. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 6-ma osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania 
zamówienia kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, tj.:  
I. Koordynator zespołu badawczego, Ekspert ds. Adaptacji (1 osoba):  
a. posiada wykształcenie wyższe w specjalizacji Ochrona Środowiska,  
b. posiada minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu 
dokumentów z zakresu ochrony środowiska,  
c. uczestniczył w opracowaniu co najmniej pięciu dokumentów pod nazwą: Plan 
adaptacji do zmian klimatu w okresie ostatnich 3 lat, w tym co najmniej jeden dla 
Miasta powyżej 45 tys. mieszkańców. 
II. Ekspert ds. Planowania Strategicznego (1 osoba):  
a. posiada wykształcenie wyższe na kierunku społecznym  
b. posiada minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu 
dokumentów strategicznych,  



 
  
 
 
  

 
 

 
 

c. jest lub był koordynatorem zespołu, który opracowuje/opracował co najmniej trzy  
dokumenty strategiczne w okresie ostatnich 3 lat, w tym każdy dla obszarów 
funkcjonalnych powyżej 300 tys. mieszkańców,  
d. przeprowadza lub przeprowadzał doradztwo w zakresie Zintegrowanych Inwestycji  
Terytorialnych dla co najmniej dwóch ośrodków wojewódzkich w okresie ostatnich 3 
lat,  
 
 III. Ekspert ds. Dialogu Społecznego (1 osoba):  
a. posiada wykształcenie wyższe na kierunku społecznym  
b. posiada doświadczenie w prowadzeniu spotkań w formule warsztatów, w tym co  
najmniej dla dwóch ośrodków wojewódzkich w okresie ostatnich 3 lat  
 
  
IV. Ekspert ds. Ochrony Środowiska (3 osoby) : 
a. posiadają wykształcenie wyższe w specjalizacji Ochrony Środowiska (1 osoba),  
Energetyka (1 osoba) i Gospodarka Wodno-Ściekowa (1 osoba),  
b. posiadają minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu 
dokumentów z zakresu ochrony środowiska,  
c. uczestniczyli w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentach strategicznych z  
dziedziny ochrony środowiska w okresie ostatnich 3 lat dla obszarów powyżej 150 tys.  
mieszkańców.  
d. uczestniczyli w opracowaniu co najmniej dwóch raportów z realizacji dokumentów  
strategicznych z zakresu ochrony środowiska dla ośrodków wojewódzkich w okresie  
ostatnich 5 lat,  
e. przynajmniej jedna ze wskazanych osób jest autorem lub współautorem publikacji  
popularno-naukowej z zakresu ochrony środowiska (w tym np.: ochrony klimatu lub/i  
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych lub/i ochrony powietrza lub/i 
gospodarki  
odpadami). 
 

VII. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) Nie będzie zawierała wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożona 

zostanie w niewłaściwej formie. 
2) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
3) Zostanie złożona po terminie składania ofert. 
4) Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
VIII. Kryteria oceny ofert 

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.  
2. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego – cena  brutto 100 % całego 

zamówienia  
3. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 100 punktów. Ocena punktowa kryterium dokonana 

zostanie zgodnie z formułą: 
 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

 
Ilość pkt. =                x 100 pkt. 

 
• Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku 

 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów 

(maksymalnie 100 pkt.). 
 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta Wykonawcy winna być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym  
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz zawierać wszystkie niezbędne 
załączniki, oświadczenia i dokumenty.  

2. Oferta Wykonawcy winna zawierać Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące 
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

3. Oferta powinna zawierać pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik). 
 
 

X. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście, za pośrednictwem poczty lub 
kuriera na adres Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: ul. Litewska 
4a/9, 35-302 Rzeszów. 

2. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: nazwę oraz adres Zamawiającego; nazwę 
oraz adres Wykonawcy; opis - „Oferta do postępowania ofertowego nr 1/2022.” oraz „Nie 
otwierać przed 15.04.2022r. godz.12.30 ” 

3. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 15.04.2022r. do godz. 12.00 (decyduje data  
i godzina dostarczenia oferty).  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2022r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego pod 
adresem ul. Litewska 4a/9, 35-302 Rzeszów.  
 

XI. Sposób złożenia oferty 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Oferta powinna mieć formę pisemną oraz zawierać podpis (własnoręczny podpis) osoby 

upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy. 
3. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału 

bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy.  

4. Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język polski 
oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę.  

6. Oferta może zawierać dodatkowe załączniki jednak fakt ich dołączenia musi zostać 
odnotowany w pkt. 9 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1. 

7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane.  

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert 
                     cena brutto badanej oferty 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

8. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej: drogą pocztową, kurierem lub osobiście. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych oraz nadesłanych  

w formie elektronicznej. 
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XII. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
1) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Oferenci dołączają do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań stanowiące Załącznik nr 2. 
 
 

XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o założone kryteria. 
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty (na podstawie sporządzonego Protokołu z wyboru ofert) 

Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego. 
3. Realizacja zadania nastąpi w oparciu o podpisaną umowę z Wykonawcą, której wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania. 
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 

XIV. Uwagi końcowe  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej 
oferty. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego 
w przypadkach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności: 

a) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

b) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

c) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do 
upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych  
w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. Dokonane zmiany 
przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane 
zapytanie i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie 
internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu 
ofertowym.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w następujących przypadkach: 
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku  zmiany przepisów dotyczącej 

obowiązującej stawki VAT; 
2) w zakresie terminu realizacji zamówienia – w przypadku, gdy zaszły okoliczności niemożliwe 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 
3) w przypadku konieczności dokonania zmian redakcyjnych umowy,  zmian będących 

następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych lub 
zmian  przedstawicieli Stron  czy ich danych. 

5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

XV. Osoba uprawniona do kontaktu 

Osobą uprawnioną do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego jest: Damian Kosiarski tel. 
17 858 14 90; d.kosiarski@rof.org.pl.  
 
 
 
 
 

 

 

 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

…………………………………………… 

       miejscowość, data  
…………………………………… 
      pieczęć firmowa  

 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru  

Funkcjonalnego 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
ul. Litewska 4a/9 
35-302 Rzeszów 
NIP: 8133705376 

 

NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA PRZEZ: 

Nazwa Wykonawcy Adres  Wykonawcy 

 

 

 

NIP: _______________  REGON: ___________ KRS ____________ 

Numer rachunku bankowego: _____________________________ 

 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  



 
  
 
 
  

 
 

 
 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1. Cena za wykonanie niniejszego zamówienia:  

Lp. Kategoria Kwota netto w PLN Kwota brutto w PLN 
1. Kwota za realizację 

podstawowego przedmiotu 
zamówienia  

  

2. Kwota za przeprowadzenie 
OOŚ jeśli będzie wymagana  

  

 
Oświadczam, że: 
1. Zapoznaliśmy  się  z   opisem   przedmiotu   zamówienia   i   nie   wnosimy  do   niego zastrzeżeń. 
2. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag 
3. Związani jesteśmy ofertą do 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert 
4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na   warunkach 
zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
5. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
6. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
7. Nie jestem objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym. 
8. Ofertę niniejszą składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach.  
9. Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, 
następujące dokumenty:  
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
1) Pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik). 
2) ……………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………… 
4) ……………………………………………………………………………… 
5) ……………………………………………………………………………… 
 
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) wobec osób fizycznych/osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu . 

 
 
……………………………………………………………………………… 
  pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

         do reprezentowania Wykonawcy 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 
 

…………………………………………… 
    miejscowość, data  

…………………………………… 
      pieczęć firmowa  
 
W odpowiedzi na przekazane zapytanie ofertowe na dostawę serwera przez Stowarzyszenie 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego., 
ja niżej podpisany: ……………………………………………………………………….. 
działając w imieniu  i na rzecz: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa ( firma) i dokładny adres Wykonawcy 
składam następujące oświadczenie: 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
 

 
Oświadczam, że w dniu złożenia oferty nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 

……………………………………………………………………………… 
  pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

         do reprezentowania Wykonawcy 
 
   
 
 
 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

 
UMOWA 

NR SROF/…../2022 
 

zawarta w dniu …………….. r. w ……………... pomiędzy: 
Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie,  ul. Litewska 4a/9; 
35-302 Rzeszów, wpisanym do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000563643,  
o numerze NIP: 8133705376 reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………… 
2. ……………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a 
……………………………………………… ul. ………………………… , NIP ………………………………, REGON 
………………………… reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej, niż 
130.000 złotych, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 
 

§1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na Opracowanie 
diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego szczegółowo 
opisanego w pkt III zapytania ofertowego nr 1/2022. Treść zapytania ofertowego i oferta Wykonawcy 
stanowią integralną część niniejszej umowy.  

 
§2 

Termin wykonania zamówienia jest określony na 7 miesięcy od daty podpisania umowy, nie dłużej niż 
do 30 listopada 2022r. (termin wraz z przeprowadzeniem procedury SOOŚ jeśli będzie wymagana). 

 
§3 

1. Wartość podstawowego przedmiotu zamówienia wynosi  ……………. zł netto plus podatek VAT w 
obowiązującej stawce. W przypadku konieczności przeprowadzenia procedury SOOŚ dodatkowo 
wypłacone zostanie …….. zł netto plus podatek VAT w obowiązującej stawce. 

2. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe 1/2022 z dnia 01.04.2022r. 
wraz z ofertą cenową Wykonawcy. 

§4 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się traktować, jako poufne wszelkie informacje uzyskane 
od Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia i przestrzegać zakazu 
ich ujawniania bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia 
mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w drodze sukcesywnych konsultacji 
i uzgodnień z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia do treści dokumentu 
zmian i poprawek wynikających z uwag zgłoszonych przez Zamawiającego na każdym etapie 
realizacji zamówienia, w tym uwag zgłoszonych przez właściwe instytucje/organy wyznaczone do 
opiniowania przedmiotowego dokumentu  

5. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informacje o stanie realizacji 
przedmiotu zamówienia, jak również przedstawić efekty zrealizowanych prac,  
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia oraz podstawą do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury/rachunku, jak również dokonania płatności, o których mowa w § 3, będzie 
podpisany przez Zamawiającego protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia bez 
zastrzeżeń, potwierdzający prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Zapłata nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego, przelewem w terminie 
do 14 dni od momentu otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy numer  
……………………………………………………………….. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. W toku realizacji niniejszego zamówienia Strony wyznaczają swoich przedstawicieli: 

1) Ze strony Zamawiającego: __________, nr tel. _________, e-mail _______________ 
2) Ze strony Wykonawcy: __________, nr tel. _________, e-mail _______________ 

którzy jednocześnie uprawnieni są do kontroli i odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa  
w § 1 .  
2. Zmiana osób przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy, ale 

wymaga zawiadomienia drugiej strony na piśmie. 
 

§7 
1. Wykonawca udziela 2-letniej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania 

protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. W zakresie rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wszelkich wad przedmiotu 
zamówienia ujawnionych w okresie rękojmi, w okresie 7 dni kalendarzowych, licząc od daty 
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wady. 

3. Wezwanie Wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu zamówienia może nastąpić na piśmie lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

4. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, ponosi Wykonawca. 

5. Niezależnie od obowiązków wynikających z rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia 
do treści dokumentu zmian i poprawek wynikających z uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w 
okresie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

 
§8 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez  Wykonawcę, 
Zamawiającemu przysługują kary umowne: 

1) z tytułu nieterminowego  wykonania umowy w wysokości 2 % ceny umownej brutto,   
o której mowa w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru. 

2) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy 20 % ceny 
umownej brutto, o której mowa w §3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ceny umownej brutto, o której 
mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z winy 
Zamawiającego. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na ich 
rzecz kary umowne w sytuacji, gdy rzeczywista szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 

 
§9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca opóźni 
się z dostawą przedmiotu umowy o 7 dni kalendarzowych lub w przypadku, gdy opóźni się o 7 dni 
z wymianą przedmiotu umowy lub jego wadliwych elementów. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy z winy Zamawiającego w przypadku opóźnienia w płatności 
prawidłowo wystawionych faktur dłuższego niż 30 dni, z zastrzeżeniem, że Wykonawca wezwie 
pisemnie Zamawiającego do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy 7 dniowy termin na zapłatę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie  wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie 
można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

4. Strony mogą złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia 
się o istnieniu przesłanek do odstąpienia od umowy. 

§10 

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w następujących przypadkach: 
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku  zmiany przepisów dotyczącej 

obowiązującej stawki VAT; 
2) w zakresie terminu realizacji zamówienia – w przypadku, gdy zaszły okoliczności niemożliwe 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 
3) w przypadku konieczności dokonania zmian redakcyjnych umowy,  zmian będących 

następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych lub 
zmian  przedstawicieli Stron  czy ich danych. 

2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

§11 
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§12 

Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. 

 
 
 

§13 
Ewentualne spory mogące wynikać w toku realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie, a w razie nie osiągnięcia zgody rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§14 

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 
 
 

 

       ………………………………              …..………….…………… 

Zamawiający        Wykonawca 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA z RODO – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest: Stowarzyszenie 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Litewska 4a/9, 35-302 Rzeszów, e-mail: 
biuro@rof.org.pl 

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres: d.kosiarski@rof.org.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący 
na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu 
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. 
o dostępie do informacji publicznej (t.j. z dnia 18 listopada 2020r., Dz. U. z 2020, poz. 2176). 

5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do: 
a) Dostępu do danych osobowych; 
b) Sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe, z zastrzeżeniem, że 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

c) Uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne; 
d) Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. przechowywania danych osobowych 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; 

e) Wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje 
ono wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

f) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane: 
a) W celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń. 

7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem określonym w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 



 
  
 
 
  

 
 

 
 

konsekwencją nie podania określonych danych będzie odrzucenie oferty, lub wykluczenie 
wykonawcy i odrzucenie oferty. 

8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 
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