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Ogłoszenie nr 1 

z dnia 18.08.2021 r. 

 

 

§ 1. Nazwa Zleceniodawcy 

 

Spectalight.io sp. z o.o. 

ul. Ogrodowa 12,                                                                                                                                                                                              

24-300 Opole Lubelskie 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze ogłoszenie toczy się w trybie rozeznania rynku w ramach projektu pt.: „SpectaDrone – 

ekosystem do realizacji spektakularnych podniebnych widowisk opartych o rój dronów emitujących 

gwiazdki pirotechniczne jako alternatywa dla głośnych i nieekologicznych fajerwerków” 

realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
2. Do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych. 
3. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia przed upływem terminu do 

składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W 

przypadku unieważnienia postępowania, Zleceniobiorcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku 

do Zleceniodawcy. 

 

§ 3. Przedmiot postępowania 

1. Przedmiotem postępowania jest rekrutacja na stanowisko „Monter/pomocnik” (1 osoba) w 

formie umowy zlecenie w ramach projektu, o którym mowa w § 2 pkt. 1 niniejszego ogłoszenia.  

2. Zakres obowiązków w ramach projektu na w/w stanowisku: 

● Montaż dronów „SpectaDrone” 

● Czynności serwisowe 

● Udział w testach w siedzibie Spółki 

3. współpraca w ramach umowy cywilnoprawnej (umowa o zlecenie), wymiar 40 godzin w skali 

miesiąca, elastyczny harmonogram współpracy 

4. Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51100000-3 Usługi instalowania urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych. 

 

§ 4. Termin realizacji zlecenia 

1. Okres realizacji projektu: 01.09.2021 - 31.08.2023 r. 
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2. Okres realizacji zadań na w/w stanowisku: 01.09.2021 - 31.08.2023 r. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zlecenia. 

Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Zleceniobiorcą. 

 

§ 5. Miejsce realizacji zlecenia 

1. Miejsce realizacji: siedziba Zleceniodawcy (ul. Ogrodowa 12, 24-300 Opole Lubelskie). 

 

§ 6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia  

1. Z postępowania o udzielenie zlecenia wykluczeniu podlegają Zleceniobiorcy, którzy są powiązani 

osobowo lub kapitałowo ze Zleceniodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zleceniodawcy lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi dla Zleceniodawcy czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy a Zleceniobiorca, polegające 

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, 

e) stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

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

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

3. O wykonanie zlecenia może ubiegać się Zleceniobiorca, który na moment realizacji zlecenia spełnia 

łącznie następujące warunki: 

Przykład: 

a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

b) przygotowanie zawodowe w obrębie branży elektronik lub mechanik (kurs potwierdzony 

certyfikatem, lub szkoła kierunkowa - zawodowa, średnia, lub wyższa) 

4. Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia 

Zleceniobiorcy zawartego w formularzu ofertowym. Zleceniodawca zastrzega możliwość zobowiązania 

Zleceniobiorcy do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków 

udziału. 

5. Zleceniodawca dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie 

kryterium „spełnia – nie spełnia”, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone 

do oferty i czy spełniają określone w ogłoszeniu wymagania. 

6. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej 

formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty Zleceniobiorcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między 

Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą, kiedy to Zleceniobiorca zostanie wykluczony z udziału w 
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postępowaniu. 

7. Łączne zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych 

z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 

Zleceniodawcy i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Zleceniobiorca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

 

§ 7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zlecenia zgodnie 

z formularzem ofertowym. 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zlecenia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zleceniodawcę, 

odnoszącymi się do przedmiotu zlecenia. 

3. Cena/wartość oferty jest to stawka brutto brutto za roboczogodzinę. 1 roboczogodzina (rbg) 

oznacza 60 min. 

 

 

§ 8. Opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów 

1. Kryteria oceny ofert: wartość brutto brutto 

Wartość brutto (stawka brutto brutto za roboczogodzinę) - waga punktowa 100 pkt. (100%) 

Liczba punktów w kryterium „cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

 

 

Najniższa oferta brutto brutto z roboczogodzinę / badana oferta brutto brutto za roboczogodzinę x 

100 pkt 

 

 

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium wskazanym w pkt. 1. 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady 

zaokrąglania.  

3. Zleceniodawca podpisze umowę zlecenia ze Zleceniobiorcą, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymogom zawartym w ogłoszeniu i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako 

najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. 

4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może 

zawrzeć umowę ze Zleceniobiorcą, który spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu i którego oferta 

uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

5. Jeżeli Zleceniodawca nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 

złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zleceniodawca wezwie 
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Zleceniobiorców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zleceniodawcę - 

ofert dodatkowych. Zleceniobiorcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach. 

 

§ 9. Sposób przygotowania oferty  

1. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym 

atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez 

Zleceniobiorcę. 

2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia należy dołączyć: 

a) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zleceniobiorcą, a 

Zleceniodawcą stanowiące Załącznik nr 2 do ogłoszenia, 

b) oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Zleceniobiorcy stanowiące Załącznik nr 3 

do ogłoszenia, 

c) życiorys (CV) Zleceniobiorcy. 

 

3.   Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są 

przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4.    Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do 

składania ofert. 

 

 

§ 10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu  

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym ogłoszeniem należy złożyć w terminie do 

dnia 31.08.2021r. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy 

Zleceniodawcy (adres : Ogrodowa 12, 24-300 Opole Lubelskie  ) lub elektronicznie na adres e-mail: 

kontakt@spectalight.io 

4. Osoba do kontaktu z Zleceniobiorcami: Bartosz Ambrożkiewicz tel:508234762 e-mail: 

b.ambrozkiewicz@spectalight.io 

5. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

§ 12. Klauzula informacyjna RODO 

1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Spectalight.io sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej postępowania, zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 (dalej jako „RODO” lub „Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych 

tel:508234762
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będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych 

przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.  

2. Spectalight.io sp. z o.o.oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w 

niniejszym postępowaniu. Osobą kontaktową w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych jest  Bartosz Ambrożkiewicz tel:508234762 e-mail: b.ambrozkiewicz@spectalight.io  

3. Spectalight.io sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu 

wykonania umowy oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c  RODO oraz 

Ustawy o rachunkowości.  

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu, zawarcia umowy oraz 

wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych 

osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie. 

5. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi 

Spectalight.io sp. z o.o. podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego 

projektu.  

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz 

nie będą przekazywane do państw trzecich.  

7. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia w 

przypadkach określonych w przepisach RODO.  

8. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

9. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia 

wynikający z przepisów.  

 

§ 12. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Zleceniobiorcy 

tel:508234762

