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Konin, dnia 24.02.2022 

KSS.042.2.2022 

Zapytanie ofertowe 

na opracowanie Programu Rozwoju Kultury w Koninie, 

w ramach projektu pn.: ”Miasto Konin - opracowanie 

dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-

2020” 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego w ramach realizacji projektu pn. „Miasto Konin - opracowanie 

dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanym 

ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i ze środków budżetu państwa, 

zapraszam do złożenia oferty cenowej na kompleksowe opracowanie Programu 

Rozwoju Kultury w Koninie. 

I. Zamawiający 

Miasto Konin 

Plac Wolności 1, 

62-500 Konin 

NIP 665 289 98 34 

tel. 63 240 11 11  

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl 

II. Przedmiot zamówienia 

Kod CPV – 73200000 - 4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

III. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Rozwoju Kultury 

w Koninie. 

Program Rozwoju Kultury w Koninie stanowić będzie element realizacji 

projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju 

miast POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

mailto:sekretariat@konin.um.gov.pl
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Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-

2020 oraz z budżetu państwa. 

Nieodłącznym elementem opracowanego Programu Rozwoju Kultury 

w Koninie muszą być cele i działania realizujące wartości i misję Konina 

wskazane w Strategii Rozwoju Miasta Konina 2020-2030 oraz spójność ze 

Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego wskazując na kluczowe 

działania prorozwojowe istotne dla poprawy jakości życia, aktywizacji, inspiracji 

i wspierania w osiąganiu celów. 

Kultura jest nieodłącznym elementem budującym miasto Konin i tożsamość jego 

mieszkańców. Jednocześnie jest inwestycją w kapitał społeczny, elementem 

tworzenia jakości w mieście. Stworzenie bogatej oferty kulturalnej, będącej 

odpowiedzią na potrzeby mieszkańców pozwoli im na swobodny udział 

w kulturze i stworzy twórcom warunki do nieskrępowanego rozwoju 

artystycznego.  

Dobrze realizowana polityka kulturalna da miastu energię do rozwoju i przełoży 

się na większe zadowolenie mieszkańców.  

Zgodnie z przeprowadzoną do Planu Rozwoju Lokalnego Konina diagnozą, 

problemami miasta są:  

 niski poziom aktywności społecznej przejawiający się małą ilością 

oddolnych inicjatyw kulturowych, niskim poziomem uczestnictwa 

w kulturze oraz uczestnictwa w tworzeniu kultury,  

 brakiem inicjatyw kulturowych o nowoczesnym wymiarze włączającym 

mieszkańców we współtworzenie, 

 brak poczucia tożsamości – więzi mieszkańców z Koninem,  

 wykluczenie społeczne mieszkańców w różnych częściach miasta, 

 niewystarczające środki finansowe mieszkańców na zaspokajanie ich 

potrzeb kulturalnych,  

 niski poziom integracji społecznej różnych grup mieszkańców,  

 niski poziom wydatków na kulturę - 1,87% całego budżetu Miasta Konina 

w 2019 roku,  

 zmniejszenie potrzeb kulturalnych lub poszukiwanie usług i rozrywki poza 

miastem,  
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 niewystarczający rozwój produktów „flagowych” w dziedzinie kultury (brak 

imprez powszechnie znanych w regionie i kraju)  

 niedostateczna promocja wydarzeń w dziedzinie kultury.  

Dodatkowo, pogłębiona analiza, realizowana w II etapie projektu „Rozwój 

lokalny” (wywiady grupowe z liderami społecznymi i kierownikami jednostek) 

wskazała na potrzebę przygotowania programu sektorowego, który będzie 

dokumentem strategicznym w zakresie rozwoju kultury w mieście i obejmie 

przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez miasto, jak również przez jednostki 

kultury i organizacje pozarządowe. 

Samorząd miasta Konina, korzystając z narzędzi planowania strategicznego  

i programowania rozwoju, zamierza ambitnie podejmować bardziej dalekosiężne 

działania. Wizja rozwoju kultury wyrastać więc musi z pogłębionej refleksji nad 

dotychczasowym dorobkiem i tradycją, korzystać z diagnozy obecnej sytuacji 

oraz z twórczej analizy trendów i nurtów sektora kultury w europejskim obiegu 

kultury. 

Program Rozwoju Kultury w Koninie ma odpowiedzieć na wyzwania 

społeczeństwa miasta XXI w. W analizie należy zawrzeć przegląd najnowszych 

podejść do zarządzania kulturą w mieście i oferty w kulturze, trendy, mody, 

rozwiązania i polityki krajowe/unijne wraz ze wskazaniem rekomendowanych 

działań. 

Programowanie rozwoju kultury w Koninie ma służyć zrównoważonemu 

rozwojowi miasta o wysokiej atrakcyjności dla jego mieszkańców i gości oraz 

kapitale społeczno-kulturowym. 

Program Rozwoju Kultury w Koninie ma służyć wypracowaniu długofalowej 

polityki kulturalnej miasta z wyznaczeniem priorytetów i zaprogramowanie 

działań w obszarze kultury na lata 2023-2030.  

Rozwój kultury powinien być pojmowany jako rozwój środowisk twórczych 

i wzrost uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kompetencji kulturowych, 

wzbogacenie infrastruktury kulturalnej i dbałość o dziedzictwo kulturowe. 

Rozwój kultury to ukierunkowanie na różnicowanie form wsparcia sektora 

kultury, poszukiwanie nowych propozycji współpracy różnych instytucji, 

podmiotów, organizacji formalnych i nieformalnych, środowisk sztuki, biznesu 

i nauki, ale także budowa społeczeństwa obywatelskiego, zwiększanie zakresu 
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współodpowiedzialności mieszkańców oraz zapewnienie standardów 

dostępności. 

Program Rozwoju Kultury w Koninie musi/powinien:  

a) określić działania służące pobudzaniu mieszkańców Konina do kreatywnego 

działania oraz podejmowania niekonwencjonalnych przedsięwzięć    

w kulturze; 

b) wskazywać metody stymulacji aktywności w kulturze;  

c) definiować zasady tworzenia nowoczesnych przedsięwzięć edukacyjnych, 

które wspierają dzieci i młodzież w procesach kształtowania relacji  

ze społeczeństwem, a także uczą krytycznego myślenia i namysłu nad 

funkcjonowaniem człowieka w świecie i we własnym otoczeniu; 

d) wiązać działania dotyczące dbałości o przestrzenie i infrastrukturę dla 

działalności kulturalnej; 

e) wskazywać zasoby finansowe niezbędne do realizowania różnych scenariuszy 

rozwoju kultury, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów, na które 

środki i zasoby muszą być alokowane. 

f) określać indykatywne źródła finansowania celów i priorytetów Programu  

oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na wszelkie działania  

w ramach jego realizacji. 

g) odpowiadać na postulat dbałości zarówno o materialne, jak i niematerialne 

dziedzictwo kulturowe. 

 

W Programie musi być określony wiarygodny i prosty, nie tylko w oparciu o dane 

statystyczne, system monitoringu (ze wskaźnikami) osiąganych rezultatów dla 

spójnego bieżącego zarządzania Programem w wymiarze strategicznym 

i operacyjnym. 

Proces opracowania Programu Rozwoju Kultury w Koninie powinien objąć 

następujące etapy: 

1. organizacyjny 

2. diagnostyczny 

3. analizy strategicznej 

4. konsultacyjno-redakcyjny 

5. redakcji 
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6. monitoringu 

Ad.1. Etap organizacyjny  

Przedstawienie oferty wraz ze szczegółowym harmonogramem działań do 

zaakceptowania przez Zamawiającego oraz podpisanie umowy określającej 

warunki współpracy. 

Ad.2. Etap diagnostyczny  

Oczekiwana metoda - przeprowadzenie i wykonanie przez ekspertów 

Wykonawcy: 

a) badań empirycznych min. 25 pogłębionych wywiadów indywidualnych 

z przedstawicielami następujących grup: twórcy, reprezentanci instytucji 

kultury, organizacji pozarządowych, samorządu, podmiotów prywatnych, 

mediów; 

b) badań empirycznych min. 200 ankiet on-line wypełnionych przez 

mieszkańców Konina z różnych grup (reprezentatywnych ze względu na wiek, 

płeć i poziom wykształcenia); 

c) analizy wraz z wnioskami potencjału sektora kultury i dziedzictwa 

kulturowego w mieście obejmującej:  

i. dokumenty strategiczne (w tym Strategię Rozwoju Miasta Konina. Plan 

2020-2030) oraz artykuły i wywiady dotyczące kultury w mieście;  

ii. sprawozdania z realizacji zadań zleconych przez Miasto Konin 

organizacjom trzeciego sektora; 

iii.  raport o stanie miasta;  

iv. plany działań i sprawozdania roczne z działalności miejskich instytucji 

kultury (Koniński Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie); 

v.  działalność innych instytucji kultury w mieście (Centrum Kultury i Sztuki 

w Koninie, Muzeum Okręgowe w Koninie, dla których organizatorem 

jest województwo wielkopolskie);  

vi. działalność prywatnych szkół artystycznych oraz Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Koninie podlegającej 

pod Ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego; 
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vii. dokumenty budżetowe z lat 2018–2021. 

d) przeprowadzenie trzech warsztatów strategicznych/debat/spotkań 

środowiskowych z przedstawicielami sektora kultury, organizacji 

pozarządowych oraz mieszkańców uzupełniające wyniki diagnozy. 

Ad.3. Etap analizy strategicznej: 

Wykonanie analizy SWOT – silnych i słabych stron konińskiej kultury oraz szans 

i zagrożeń dla jej rozwoju.  

Ad. 4. Etap konsultacyjno-redakcyjny  

Usługa ekspercka - opracowanie Programu: wizja, cele strategiczne, zadania, 

ryzyko. 

Obejmie przygotowanie treści Programu Rozwoju Kultury w Koninie do min. 2 

konsultacji społecznych oraz ich przeprowadzenie. 

Ad. 5. Etap redakcyjny  

Sformułowanie i opracowanie tekstu i prezentacji (np. w Power Point) projektu 

Programu Rozwoju Kultury w Koninie celem przedstawienia jej na sesji Rady 

Miasta Konina. 

Ad. 6. Etap monitoringu 

Opracowanie narzędzi i zasad procesu monitoringu, który pozwoli dokonać 

oceny realizacji założonych w Programie celów i zadań.  

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 

grudnia 2022 r.  

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) dysponują zasobami, w tym osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia, tj. minimum 1 osobą, która w okresie ostatnich 7 lat przed 

upływem terminu składnia ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w okresie prowadzenia działalności), zrealizowała co najmniej  
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1 usługę polegającą na opracowaniu programu strategicznego 

dotyczącego kultury (np. strategia kultury, program rozwoju kultury, plan 

rozwoju kultury), obejmującego następujące etapy: badanie rynku, 

diagnoza, analiza, wnioski na przyszłość. W celu potwierdzenia spełnienia 

niniejszego warunku, Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie 

(wykaz zrealizowanych usług), zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

b) nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 

powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów i akcji 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

2. W celu przeprowadzenia warsztatów, konsultacji społecznych w zakresie 

dotyczącym opracowania Programu Rozwoju Kultury w Koninie, 

Zamawiający zapewni Wykonawcy odpowiednie miejsce do ich 

przeprowadzenia. Pozostałe konsultacje w miarę możliwości będą 

odbywały się drogą elektroniczną lub w inny sposób wskazany przez 

Wykonawcę, pod warunkiem akceptacji takiej formy przez Zamawiającego. 

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na przeprowadzenie 

warsztatów/konsultacji/szkoleń w systemie stacjonarnym, Wykonawca 

powinien zaproponować Zamawiającemu równoważny sposób ich 

przeprowadzenia w systemie on-line bez obniżenia wartości i jakości 

przeprowadzanych ww. działań. 
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Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien dostarczyć w celu udziału 

w postępowaniu 

 oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - 

załącznik nr 1 

 wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 2 

 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na których polega 

Wykonawca - załącznik nr 3 

VI. Kryteria wyboru oferty 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące 

kryteria, przypisując im odpowiednio wagi punktowe 

Kryterium Opis – punktacja maksymalna Waga 

1. Cena (C) Najniższa cena ofertowa brutto w PLN 60 pkt 

2. Doświadczenie 

osoby wyznaczonej 

przez Wykonawcę 

do realizacji 

zamówienia (D) 

Najwyższa liczba usług zrealizowanych 

zgodnie z opisem kryterium przez osobę 

wyznaczoną do realizacji zamówienia 

40 pkt 

 

Sposób obliczenia kryteriów 

Punkty za ww. kryteria przyznawane będą wg poniższych zasad: 

Cena (C) – oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, każdej 

następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór 

Cena (C) – waga 60 pkt. (60%) 

Cena brutto oferty najniższej 

C =  x 60 

Cena brutto oferty badanej 
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Doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia (D) - waga 40 pkt. (40%) 

Punkty w kryterium zostaną przyznane za realizację usług polegających na 

opracowaniu przez osobę wyznaczoną do realizacji przedmiotowego zamówienia 

(spełniającą warunek określony w pkt V.1.a zapytania) programów strategicznych 

dotyczących kultury lub innych dokumentów strategicznych, których część/ci 

składowa/e dotyczyła/y w całości wyłącznie kultury z perspektywy całego miasta 

lub innej jednostki a nie jednej instytucji kultury (nie mniejsze niż rozdział). Usługi 

te powinny być zrealizowane w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu 

składnia ofert.  

 

Wykonawca realizacje spełniające powyższe wymogi wykaże w oświadczeniu 

(załącznik nr 1). 

6 i więcej usług – 40 pkt. 

4-5 usługi - 30 pkt. 

2-3 usługi – 20 pkt. 

1 usługa – 10 pkt. 

W kryterium nie będą punktowane usługi, które Wykonawca winien wykazać na 

potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt V.1.a zapytania. 

Zamawiający nie przyzna punktów za dokumenty obejmujące działania  

o charakterze: społeczno-kulturalnym, gospodarczo-kulturalnym,  

turystyczno-kulturalnym, oświatowo-kulturalnym, historyczno-

kulturalnym, w których sprawy kultury ujęte zostały ubocznie lub 

marginalnie. Dokument, za który Zamawiający przyzna punkty w tym 

kryterium powinien obejmować sferę kultury jako podstawowy przedmiot 

opracowania.  

 

Punkty w kryterium ceny zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta to 100 pkt. 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta, która otrzyma 

największą łączną liczbę punktów (C + D). 
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Sposób obliczenia ceny 

Wykonawca w przedstawionej ofercie powinien zaoferować kompletną, 

jednoznaczną i ostateczną cenę uwzględniającą wszelkie koszty niezbędne do 

wykonania zamówienia. 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszego przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewymienione bezpośrednio w opisie 

przedmiotu zamówienia, pozostają po stronie Wykonawcy, nie mogą być 

podstawą do roszczeń wobec Zamawiającego i powinny zostać 

uwzględnione w kalkulacji ceny oferty.  

VII. Sposób przygotowania oferty 

1. Ofertę należy złożyć do 4 marca 2022 roku, do godz. 12.00, z opisem 

w tytule: „Oferta na opracowanie Programu Rozwoju Kultury w Koninie”  

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na adres: zenona.sroczynska@konin.um.gov.pl.  

3. Celem zachowania anonimowości treści oferty złożonej elektronicznie, 

Zamawiający zaleca jej zaszyfrowanie przez Wykonawcę lub zabezpieczenie 

w inny sposób, pozwalający na zachowanie jej nienaruszalności do terminu 

otwarcia ofert. W przypadku zaszyfrowania, Wykonawca do 30 minut po 

upływie terminu złożenia ofert (nie później niż do 12.30), powinien na ten sam 

adres e-mail nadesłać hasło umożliwiające dostęp do oferty.  

4. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim na formularzu 

ofertowym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Do 

oferty należy załączyć inne, wymagane dokumenty. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić 

zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. Zmiany dokonuje się poprzez dostarczenie 

nowej oferty. Wycofanie oferty może nastąpić na podstawie złożenia 

oświadczenia o wycofaniu oferty. 

6. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane podpisem 

elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 
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Dopuszcza się również skan podpisanego formularza ofertowego wraz 

z wymaganymi dokumentami. 

W innym przypadku do oferty winno być załączone właściwe pełnomocnictwa. 

VIII. Warunki dokonania zmiany umowy 

Warunki dokonania zmiany umowy określa projekt umowy – załącznik nr 4. 

IX. Przesłanki unieważnienia publicznego zapytania ofertowego  

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty, w przypadku gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego; 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

Zamawiającego 

d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 

umowy. 

2. Zamawiający może zakończyć procedurę zapytania ofertowego bez 

dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, również bez podania 

przyczyn. 

X. Dodatkowe informacje 

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Oferty przed upływem terminu składania oferty mogą zostać zmienione. 

Zmiany dokonuje się poprzez dostarczenie nowej oferty. 

3. Oferty przed upływem terminu składania ofert mogą zostać wycofane. 

Wycofanie oferty może nastąpić na podstawie złożenia oświadczenia 

o wycofaniu oferty. 

4. Złożona oferta obowiązuje 60 dni, licząc od upływu terminu składania 

ofert. 
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5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Złożenie oferty nieważnej spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem 

pkt 11.  

7. Zamawiający dopuszcza kontakt z Wykonawcą w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących złożonej oferty, w tym wyjaśnienia dotyczącego 

zaproponowanej ceny. 

8.  Zamawiający zastrzega możliwość poprawy oczywistych omyłek pisarskich 

i oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek. 

9. Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

uzyskało tę samą pozycję w rankingu ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, do złożenia 

w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny. 

10. Forma płatności (maksymalnie w dwóch transzach) – przelew na podstawie 

faktury VAT, wystawionej po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia 

bez zastrzeżeń, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony 

protokołu odbioru.  

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania 

umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy 

z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród 

pozostałych złożonych ważnych ofert. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych/wariantowych. 

13.  Szczegółowe postanowienia umowne zawiera projekt umowy – Załącznik 

nr 4. 

XI. Ochrona danych osobowych 

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”, Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane 
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osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym 

postępowaniu, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Konin, Plac 

Wolności 1, 62-500 Konin, reprezentowane przez Prezydenta Miasta 

Konina, kontakt: sekretariat@konin.um.gov.pl, telefon: 63 2401111, fax 63 

2429920. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Koninie 

jest: Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt: iod@konin.um.gov.pl, telefon: 

63/2401225. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na kompleksowe opracowanie Programu Rozwoju Kultury 

w Koninie. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię 

i nazwisko/nazwa, adres, numeru telefonu, faxu, adres a-mail, ponieważ 

jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w związku z Zarządzeniem Nr 172/2020 Prezydenta 

Miasta Konina z 22.12.2020r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, 

usług lub robót budowlanych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ze 

środków budżetu Miasta Konina.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miasto Konin - Urząd 

Miejski w Koninie w czasie określonym przepisami prawa, który zgodnie 

z obowiązującymi przepisami wynosi 10 lat. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie  

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą), 
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- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

8. Nie przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,  

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

XII. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego 

Zenona Sroczyńska – Kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, 

tel. 63 240 12 29, e-mail: zenona.sroczynska@konin.um.gov.pl 

XIII. Załączniki do zapytania ofertowego 

 Załącznik nr 1 - oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu 

 Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 

 Załącznik nr 3 - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na 

których polega Wykonawca 

 Załącznik nr 4 – wzór umowy 


