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Zapytanie ofertowe 

nr 1/12/2020 z dnia  07.12.2020 

 

I. Informacje ogólne: 

Zamawiający : Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” 
ul. Langiewicza 29 a, 35-085 Rzeszów, NIP 8133225481 

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu transgranicznego pt. „Karpackie 
Gwiezdne Niebo” PLBU.01.02.00-UA-0809/19-00 

 

II. Opis przedmiotu  zamówienia: 

Przedmiot zamówienia dotyczy pełnienia funkcji specjalisty ds. promocji w projekcie 
„Karpackie Gwiezdne Niebo” PLBU.01.02.00-UA-0809/19-00 

Zakres wymaganych usług szczegółowo określa Załącznik nr 1. 

Rodzaj umowy: umowa zlecenia ( w niepełnym wymiarze godzin) z możliwością częściowej 
pracy zdalnej. 

II. Wymagania jakie musi spełnić specjalista ds. promocji  

● wykształcenie wyższe, 
● doświadczenie w obszarze promocji projektów transgranicznych, 
● znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentami 

programu oraz komunikację z partnerem projektu, 
● znajomość komputerowych programów biurowych 
● mile widziana znajomość języka ukraińskiego 

III. Planowany termin wykonania zadania: grudzień 2020-listopad 2021. 

IV. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty   

1. Kryteria, jakimi będziemy się kierować przy wyborze najlepszej oferty do realizacji 
zamówienia, to: 
● Kwota oferty za cały okres pracy – 100%  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 



 

 

 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego 
wyniku bez podawania przyczyn. Oferentom nie przysługuje odszkodowanie z tytułu 
odwołania lub unieważnienia postępowania. 

 

IV. Sposób, termin i miejsce składania ofert: 

1.Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania (oferta wraz z podpisaną informacją RODO). 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2020 r. do godz. 12.00 

3. Ofertę prosimy składać mailem na adres poczty elektronicznej horyzonty@man.rzeszow.pl 
podając w tytule „Oferta na wykonanie usługi specjalisty ds. promocji i informacji projektu 
„Karpackie Gwiezdne Niebo  ” . 

Jednocześnie proszę o niezwłoczne dostarczenie do siedziby Zamawiającego lub przesłanie 
pocztą podpisanej oferty w formie papierowej na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie na 
rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty”, podając na kopercie tytuł 
„Oferta na wykonanie usługi specjalisty ds. promocji projektu „Karpackie Gwiezdne Niebo”. 

 

 W razie pytań prosimy o kontakt: 

 

Anna Latusek 

 

tel. 783840724 lub  697602608 

horyzonty@man.rzeszow.pl 

 

 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego nr 1/12/2020 z dnia 07.12.2020 

 

Zakres prac specjalisty ds. promocji 

 

I. Specjalista ds. promocji będzie odpowiedzialny za następujące działania: 

 

1. Pomoc koordynatorowi w zarządzaniu projektem.  

2. Udział w spotkaniach zespołu projektowego i wydarzeniach projektu. 

3. Przygotowanie szczegółowego Planu Promocji i Komunikacji projektu (Communication 

Plan) wg założeń zawartych we wniosku projektowym i nadzór nad jego realizacją. 

4. Przygotowanie wymaganych przez program raportów z działań promocyjnych projektu 

oraz bieżąca komunikacja z władzami wdrażającymi program w zakresie promocji. 

5. Promocję przygotowanych w projekcie produktów astro-turystyki oraz Parku Gwiezdnego 

Nieba „Bieszczady”, kontakty z firmami branży turystycznej, rekrutację uczestników 

działań projektowych. 

6. Utrzymywanie kontaktów z partnerem wiodącym projektu na Ukrainie w zakresie promocji. 

7. Realizacje zadań związanych z promocją i komunikacją w projekcie opisanych 

we wniosku projektowym, w zgodzie z wytycznymi Podręcznika Programu oraz 

wytycznymi dotyczącymi działań promocyjnych, a w szczególności: 

● rozpowszechnianie informacji o projekcie i jego działaniach, w tym za pomocą strony 
internetowej projektu i mediów społecznościowych, 

● kontakty z mediami i przygotowanie informacji dla nich, 
● przygotowanie materiałów promocyjnych projektu (publikacji, filmów, stron www, 

fotogalerii, fotoksiążek itp.), 
● prowadzenie monitoringu osiąganych efektów - monitorowanie wskaźników 

związanych z promocją projektu. 

 

II. Na dokumenty przygotowane w projekcie, szczególnie raporty okresowe 

z promocji projektu Oferent udziela gwarancji, w terminie do czasu prawidłowego 

rozliczenia projektu. 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego nr 1/12/2020 z dnia 07.12.2020 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Imię i nazwisko lub nazwa oferenta: 

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

Adres:…………………………………………………. ………………………….……………………. 

Tel.:………………………………….…………;   E-mail: ……………………………………………. 

 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie usług pełnienia funkcji specjalisty 
ds. promocji w projekcie „Karpackie Gwiezdne Niebo” PLBU.01.02.00-UA-0809/19-00 
składam ofertę na realizację usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia 
określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/12/202 z dnia 07.12.2020 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: …………………………….zł brutto. 

Słownie ………….…………………………………………………………………….. zł brutto. 

 

2. Jednocześnie oświadczam, że: 

● posiadam odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do pełnienia funkcji specjalisty 
ds. promocji w projekcie, 

● znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia i nie zalegam z płatnością podatków do urzędu skarbowego oraz z 
opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

● uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od upływu terminu 
na składanie ofert. 

 

…………………………………    ………………………………... 

Podpis                                                                                   Data, miejscowość 

  



 

 

 

 

 

Informacja RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 ((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Informuję, że:  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności 
i Transferu Technologii „Horyzonty” ul. Langiewicza 29 a, 35-085 Rzeszów, 
horyzonty@man.rzeszow.pl  

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: horyzonty@man.rzeszow.pl Państwa 
dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) realizacji, udokumentowania i rozliczenia warsztatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i 
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

b) wykorzystania wizerunku – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

c) przetwarzania danych kontaktowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

 
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów 
powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, 
kurierzy oraz obsługa informatyczna.  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu projektu.  

5. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy 
podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje 
Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.  

6. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu 
przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r 

 

 

…………………………………    ………………………………... 

Podpis                                                                                   Data, miejscowość 

 


