Regulamin korzystania z bazy ogłoszeń – zamieszczania zapytań ofertowych na
www.grantynainnowacje.pl
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Rozdział I
Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
Baza – system informatyczny, wykonany w technologii Web z dostępem przez Internet, o nazwie
Zapytania ofertowe (dalej Baza, portal, serwis), w którym Zamawiający będą publikować ogłoszenia w
celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zamawiający - podmiot, który zamierza ubiegać się o grant na realizację własnego przedsięwzięcia w
ramach projektu „Granty na badania i innowacje” realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju
Regionalnego .
Dane osobowe – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2014 poz. 1182 z poź. zm.) są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej. W Bazie przetwarzane są dane osobowe Beneficjentów,
Użytkowników oraz Operatorów.
Internauta – każdy podmiot korzystający z Bazy (np. przeglądający strony portalu, wyszukujący
ogłoszenia itp.), który nie posiada statusu Zamawiającego ani Operatora.
Zapytanie ofertowe / Ogłoszenie – informacja o planowanych przez Zamawiającego zakupach,
opublikowana w Bazie przez Zamawiającego, utworzona w oparciu o istniejący w Bazie formularz i
zawierająca wszelkie elementy wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Operator – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – użytkownik o specjalnych uprawnieniach, które
pozwalają mu na zarządzanie całą Bazą, udzielanie dostępu do modułu umożliwiającego dodawanie
ogłoszenia, dbanie o poprawność wyświetlanych informacji, świadczenie usług wsparcia technicznego.
Funkcję Operatora pełnią wyznaczeni pracownicy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
Przedsięwzięcie – ograniczone w czasie działania Zamawiającego zmierzające do osiągnięcia
założonego celu, które będzie zgłoszone do objęcia grantem w ramach projektu „Granty na badania i
innowacje” realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego.
Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz
funkcjonowania Bazy, prawa i obowiązki Zamawiających, warunki i zasady ochrony danych osobowych,
jak również zakres odpowiedzialności Zamawiających i Operatora.
Zasada konkurencyjności – zasada o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zasada konkurencyjności ma na celu wybór najkorzystniejszej
oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez
dopuszczenie jak najszerszego grona podmiotów, które mogłyby być zainteresowane realizacją
zamówień zlecanych przez Beneficjentów.
Rozdział II
Postanowienia ogólne i cel Bazy
Dostęp do Bazy jest bezpłatny.
Baza stanowi wyłączną własność Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
Celem Bazy jest stworzenie warunków realizacji zasady konkurencyjności dla Zamawiających
zamierzających pozyskać środki pochodzących z projektu „Granty na badania i innowacje”
realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi
badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, czyli zapewnienie
przejrzystości i szerokiego dostępu do zamówień udzielanych w ramach zasady konkurencyjności.
Cel określony w pkt. 3 realizowany jest przez Zamawiających poprzez bezpłatne umieszczanie w Bazie
ogłoszeń zamówień oraz poprzez powszechnie dostępny (niewymagający autoryzacji) sposób ich
odszukiwania i odczytu przez Internautów.
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Rozdział III
Korzystanie z Bazy
Korzystanie z Bazy oznacza każdą czynność Zamawiającego, która prowadzi do zapoznania się przez
niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Bazy oraz wszelkie czynności związane z
upublicznianiem ogłoszenia.
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego udostępnia Użytkownikom wsparcie techniczne za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe dostępne są na stronach Bazy. Poprzez ten
kanał Zamawiający mogą otrzymać informację i pomoc w rozwiązaniu problemów technicznych i
obsługowych.
Operator - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego może odmówić publikacji ogłoszenia, jeśli jego
treść będzie zawierać:
a) treści, które zawierają słowa lub zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe lub obelżywe;
b) materiały o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym oraz linków do tych
materiałów;
c) jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym,
d) treści posiadające linki do szkodliwego oprogramowania (wirusy, robaki, trojany itd.)
e) treści nieprawdziwe i rażąco wybrakowane oraz zawierające istotne błędy językowe
f) informacje i materiały, których ujawnienie może stanowić potencjalne zagrożenie dla
bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej;
g) spamu, tj. wielokrotnego powtarzania tej samej lub zbliżonej treści.
Zabronione są działania mogące utrudnić działanie Bazy.
W przypadku stwierdzenia działań mogących utrudnić działanie Bazy Operator wzywa Zamawiającego
do natychmiastowego wyjaśnienia sprawy bądź blokuje jego ogłoszenie do czasu wyjaśnienia sprawy.
Każdy Zamawiający, który powziął wiedzę o umieszczeniu w przypisanych mu ogłoszeniach w Bazie
materiałów o bezprawnym charakterze, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie
Operatora Bazy.
Zamawiający, zamieszczając w Bazie wszelkie materiały stanowiące elementy ogłoszenia (np. opis
przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, informacje o wagach punktowych lub procentowych,
opis sposobu przyznawania punktacji), wyraża tym samym zgodę na wgląd w te materiały przez
wszystkich Zamawiających, Operatora oraz Internautów korzystających z Bazy.
Operator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji funkcjonalności, narzędzi oraz sposobu działania
Bazy, w tym usunięcie wszelkich zgromadzonych w Bazie danych, zaprzestania działalności oraz
podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Zamawiającym nie
przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Operatora.

Rozdział IV
Zamieszczenie ogłoszenia przez Zamawiającego
1. Każdy Zamawiający w trakcie rozpoczęcia zamieszczenia ogłoszenia potwierdza zapoznanie się z
niniejszym Regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
2. Zamawiający celem zamieszczenia ogłoszenia uzupełnia wszystkie wymagane pola Bazy i zatwierdza
wprowadzoną treść.
3. Operator przed publikacją ogłoszenia weryfikuje jego treść i po jej akceptacji upublicznia ogłoszenie.
Operator ma prawo w ramach weryfikacji treści ogłoszenia do kontaktu z Zamawiającym.
Rozdział V
Dane osobowe
1. Dane osobowe zamieszczane przez Zamawiającego w bazie będą przetwarzane i archiwizowane przez
Operatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.
1182 z poź. zm.)..

2. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 z poź. zm.), tj. podmiotem decydującym o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych dla Bazy, jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w
Białymstoku, ul. Starobojarska 15.
3. Dane osobowe w Bazie są prezentowane w ramach treści ogłoszeń wyłącznie w celu zapewnienia
warunków realizacji zasady konkurencyjności przez Zamawiających.
4. Maksymalny zakres danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych to:
a) Nazwa Beneficjenta (nazwa np.: firma, pod którą występuje Beneficjent);
b) Adres pocztowy Beneficjenta (województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer
lokalu, kod pocztowy);
c) Adres e-mail Zamawiającego;
d) Telefon Zamawiającego;
e) Faks Zamawiającego;
f) NIP (numer identyfikacji podatkowej) Zamawiającego;
g) Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę;
h) Dane osoby do kontaktów z Zamawiającym - imię i nazwisko, numer telefonu, pod który należy
kontaktować się w związku z wystawionym ogłoszeniem, e-mail (osoby do kontaktu);
5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014 poz. 1182 z późn. zm.) dla danych
wymienionych w punkcie 3 litera od a do h niniejszego rozdziału.
6. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności oraz ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Osoba wprowadzająca ogłoszenie, w przypadku chęci wypełnienia pól „Osoba do kontaktu w sprawie
ogłoszenia” oraz „Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę” w sekcji „Informacje o ogłoszeniu”, tzn.
danych osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia, o dane inne niż własne, powinna wcześniej
poinformować tę osobę, że jej dane ukażą się w ogłoszeniu jako osoby do kontaktu oraz zapoznać ją z
treścią niniejszego rozdziału Regulaminu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości zarejestrowania konta i/lub skutecznego wystawienia ogłoszenia.
9. Przetwarzane w Bazie dane osobowe Zamawiającego nie są udostępniane przez Administratora
Danych Osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązek udostępnienia tych
danych wynika z przepisów prawa, bądź niniejszego Regulaminu.
10. W Bazie nie należy umieszczać materiałów i treści zawierających większy zakres danych osobowych niż
określony w pkt 4.
11. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
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Rozdział VI
Odpowiedzialność
Operator – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę
materiałów i informacji umieszczonych w Bazie przez Użytkowników.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez Oferentów w
odpowiedzi na umieszczone Bazie ogłoszenie, ani też nie daje gwarancji co do wartości, przydatności,
zupełności, kompletności czy użyteczności produktów, robót i usług świadczonych przez tychże
Oferentów.
Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego
działaniami w Bazie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji
niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw
autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych użytkowników
niezgodnie z celami Bazy lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma
dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

5. Operator nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przez kogokolwiek
zobowiązań zaciągniętych w konsekwencji ogłoszenia zamieszczonego w Bazie.
6. Operator nie odpowiada za zdolności Oferentów do zaciągania zobowiązań.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i
przerw w funkcjonowaniu Bazy.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiających oraz Internautów za zakłócenia w
prawidłowym funkcjonowaniu Bazy, a także utratę danych Użytkowników powstałe w wyniku działania
siły wyższej lub osób trzecich. Operator Bazy zobowiązuje się w miarę możliwości informować z
wyprzedzeniem Zamawiających i Internautów o zakłóceniach w jej funkcjonowaniu, w szczególności o
przerwach konserwacyjnych.
9. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie
obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Bazie.
10. Operator nie odpowiada wobec Zamawiających i osób trzecich za:
a) treść danych zamieszczanych przez Zamawiających w ogłoszeniach oraz poprawność podawanych
przez nich adresów e-mail;
b) jakiekolwiek szkody Zamawiającego lub Internauty spowodowane nieprawidłowym zapisem lub
odczytem danych pobieranych przez Zamawiających lub Internautów;
c) treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości stanowiących korespondencje pomiędzy
Oferentem bądź Internautą i Zamawiającym;
d) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci
energetycznej.
Rozdział VII
Zgłoszenia problemów
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Bazy, problemy i uwagi związane z rejestracją w Bazie mogą być
zgłaszane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe podane są na stronach Bazy.
2. Czas na odpowiedź na zapytanie kierowane poprzez pocztę elektroniczną 2 dni robocze od dnia
otrzymania zgłoszenia. Operator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia zgłoszenia bez
rozpoznania, jeżeli wynikać ono będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
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Rozdział VIII
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
Operator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania
przyczyny takiej zmian.
Zmiany Regulaminu wiążą Zamawiających od dnia wskazanego w tymże Regulaminie, jako dzień
wejścia w życie zmian.
Regulamin dostępny jest na stronie Bazy w części niewymagającej autoryzacji.
Regulamin jest dostępny w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym
zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Bazy. Każdy Zamawiający
zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Bazy, do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

