
 
 

 

 

 

 OGŁOSZENIE 

POLSKIE STOWARZYSZENIE DORADCZE I KONSULTINGOWE Z SIEDZIBĄ w 

Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15 – 143 Białystok, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 

pod numerem KRS: 0000221615, NIP: 5422901567.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

I.  Przedmiot współpracy: 

W ramach realizacji Projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie 

Centrum BIM” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie 

otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działalnie 2.3 

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów 

Krajowych Klastrów Kluczowych. W ramach usługi marketingowej, przygotowany zostanie cyfrowy 

Konfigurator domów, jako narzędzie do samodzielnego modelowania domu o rożnych parametrach i w 

różnych technologiach. Konfigurator domów będzie narzędziem cyfrowym dostępnym w formie 

responsywnej aplikacji. Będzie on miał na celu integrację oferty poszczególnych firm w jeden spójny 

produkt (integracja łańcucha wartości w obszarze budowy domów; np. projekt, materiały, wykonanie, 

wyposażenie, finasowanie) oraz cyfryzację kanałów dystrybucji poszczególnych produktów firm 

oferujących je w ramach cyfrowego Konfiguratora domów.  

II. Cel współpracy: 

Celem współpracy jest zapewnienie prawidłowej obsługi logistycznej sprzedawanych produktów 

(bonów, materiałów, projektów, produktów itp.) znajdujących się w ofercie Partnerów 

współpracujących w ramach Konfiguratora Domów.  Operator będzie zobligowany do ciągłej 

współpracy z Koordynatorem Klastra jak również z Partnerami Konfiguratora oraz ich 

przedstawicielami. 

Zapraszamy do współpracy firmę, która podejmie się procesu obsługi logistyki sprzedaży produktów, 

projektów, materiałów, wykonawstwa z branży budowlanej, związanej z procesem budowy domów, 

będącej uzupełnieniem oferty narzędzia do cyfrowej konfiguracji domu - Konfiguratora Domów.  

Informujemy, iż po wyłonieniu Operatora zostanie z nim podpisana Umowa pomiędzy Koordynatorem 

Klastra a Operatorem, określająca obowiązki obu stron i warunki współpracy pomiędzy stronami. 

1. W ramach realizacji Umowy Operator w szczególności będzie zobowiązany do: 

1) doradzania potencjalnym klientom w zakresie doboru produktów oferowanych przez 

Usługobiorcę,  

2) udzielenia potencjalnym klientom wszelkich niezbędnych informacji na temat produktów 

Usługobiorcy,  

3) bezpośredniego kontaktu z klientami zainteresowanymi nabyciem produktów Usługobiorcy na 

podstawie bonów zakupowych oraz podejmowania działań w celu nabycia innych klientów,  

4) obsługi logistycznej zamówień złożonych przez klientów na podstawie bonów zakupowych, w 

szczególności: 

a) przyjmowania zamówień od klientów na podstawie bonów zakupowych,  



 
 

 

 

 

b) udzielenia klientom wszelkich niezbędnych informacji na temat produktów Usługobiorcy 

w toku realizacji zamówienia,  

c) przekazywania klientom potwierdzeń przyjęcia zamówień,   

d) koordynacji kontaktu pomiędzy Usługobiorcą a klientem w kwestii ustalenia ceny, 

terminów realizacji zamówienia oraz innych warunków realizacji zamówienia,  

e) przed potwierdzeniem klientowi przyjęcia zamówienia, do ustalania z Usługobiorcą 

możliwości realizacji zamówienia na zasadach określonych w § 3 Umowy,  

f) uzyskiwania od klientów potwierdzeń złożenia zamówienia i ich przekazywania 

Usługobiorcy,  

g) obsługi klienta, która obejmuje kontakt mailowy oraz telefoniczny z klientem w toku 

realizacji zamówienia, tym odpowiadanie na pytania oraz rozwiązywanie bieżących 

problemów związanych z realizacją zamówienia, 

5) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy klientami do Usługobiorcą, 

6) przekazanie do dedykowanego doradcy Usługobiorcy kontaktu do klienta, oraz jego danych,  

7) przekazywania Usługobiorcy wszelkich informacji mających znaczenie dla Usługobiorcy oraz 

przestrzegania jego uzasadnionych wskazówek,  

8) ścisłej współpracy z Usługobiorcą,  

9) wykonywania Umowy z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych wynikających z 

przepisów prawa i umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

I. Warunki podjęcia współpracy  

 
1. Usługa będzie świadczoną na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług podpisywanej z 

indywidualnie, a integralną częścią Umowy będzie regulamin stanowiący załącznik nr. 1 do 

ogłoszenia.  

Link do regulaminu : 

http://polskiestowarzyszenie.pl/wp-content/uploads/2022/10/Regulamin.pdf 

 

2. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe zapewnia wszystkim zainteresowanym równy 

dostęp do oferowanej usługi.  

3. Warunki współpracy, oraz zakres będą opisane i doprecyzowane z wybranym podmiotem 

indywidualnie w umowie. 

 

II.  Miejsce i terminy podjęcia współpracy 

 
1. Zainteresowany podmiot zapraszamy do składania oświadczeń o woli podjęcia współpracy na 

podstawie deklaracji  uczestnictwa w projekcie stanowiącej załącznik nr 2. 

2. Prosimy o składanie deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie do dnia 09.02.2023 r. 

Informujemy, iż istniej możliwość przedłużenia wskazanego terminu. 

3. Zainteresowanych prosimy o wysłanie wypełniony deklaracji drogą mailową na adres: 

e.kraszewska@polskiestowarzyszenie.pl, lub złożenie ich w formie papierowej do dnia 

09.02.2023 r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, przy ul. 

Lipowej 32 pok. 304, 15-427 Białystok. Istnieje możliwość również przesłania formy 

papierowej deklaracji chęci uczestnictwa na adres wyżej wskazany.  

http://polskiestowarzyszenie.pl/wp-content/uploads/2022/10/Regulamin.pdf
mailto:e.kraszewska@polskiestowarzyszenie.pl


 
 

 

 

 

4. Informujemy, iż po zebraniu wszystkich deklaracji chęci podjęcia współpracy, skontaktujemy 

się z wybranymi firmami w celu umówienia rozmów indywidualnych.  

5. Deklaracje należy wypełnić w języku polskim. 

6. Przy wyborze Usługobiorców do współpracy będą brane pod uwagę następujące czynniki:  

- zgodność posiadanego doświadczenia z wymaganiami, 

- kolejność zgłoszeń. 

7. Informujemy, iż ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie wyklucza się podjęcia współpracy 

z firmą która, nie złoży wyżej wymienionej deklaracji.    

8. Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie. 

9. Informujemy, iż Koordynator podejmie wszelkie działania jakie uzna za niezbędne do 

rozpowszechnienia niniejszego zaproszenia do współpracy wśród firm zrzeszonych w Polskim 

Klastrze Budowlanym, jak i tych z poza.  

10. Administratorem i właścicielem cyfrowego narzędzia kreacji projektu domu funkcjonującego 

jako - Konfiguratora Domów PC BIM będzie Polskie Stowarzyszenie Doradcze i 

Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11.   

 

 

III. Informacja dotycząca danych osobowych (RODO) 

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 danych 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” 

Oferent informuje że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenia Doradcze i 

Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku (15-143) przy ul. Pułkowej 11 (zwane dalej jako: 

Administrator), z którym można się skontaktować:  

a) Pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok 

b) Telefonicznie pod numerem : +48 85-652-61-07 

c) E-mailowo pod adresem: biuro@polskiestowarzyszenie.pl 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 

skontaktować:  

a) Pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok  

b) Telefonicznie pod numerem: +48 692-222-871 

c) E-mailowo pod adresem: Andrzej.boltryk@adwokatura.pl 

3) Dane osobowe będą przetwarzane: 

a) W celu związanym z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy przedmiotowego 

zamówienia oraz realizacji przedmiotu zamówienia – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B) 

RODO; 

b) W celu spełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, 

w szczególności przepisów dotyczących zasad realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, przepisach podstawowych i 

rachunkowości – podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. C) RODO w związku z innymi przepisami 

szczególnymi; 

c) W celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z 

powadzoną działalnością gospodarczą oraz kontroli, co stanowi uzasadniony interes prawny 

ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. F) RODO; 

4) Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom 

świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi 

prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i 

mailto:biuro@polskiestowarzyszenie.pl
mailto:Andrzej.boltryk@adwokatura.pl


 
 

 

 

 

na zasadach określonych przepisami prawa, Wykonawcom, którzy złożą oferty w 

postępowaniu, a także podmiotom/organom sprawującym kontrolę nad prawidłowością 

realizacji projektu przez Administratora; 

5) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy 

wyżej wskazanej usługi, oraz przez okres realizacji usługi, a niezależnie od powyższego przez 

okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji 

księgowej i podatkowej oraz dokumentacji dotyczącej realizacji projektu oraz przedawnienia 

roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami; 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych będzie 

skutkowało brakiem możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy; 

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w szczególności 

nie będą podlegały profilowaniu;  

9) Przysługuje Państwu prawo do: 

a) Żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,  

b) W przypadkach określonych przepisami prawa – żądanie usunięcia danych, żądanie 

ograniczenia przetwarzanych danych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych,  

c) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych.  

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konfiguratora Domów: P. Eweliną 

Kraszewską pod numerem tel. 600-199-853 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia ul. Lipowa 32 

pok. 304, 15 – 427 Białystok, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.  

 

ZAPRASZAMY!!! 

 

 

 

Z poważaniem, 

Polskie Stowarzyszenie Doradczego i Konsultingowe 
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Załącznik nr2 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (WZÓR) 

 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia  

i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla 

przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych 

 

W związku z realizacją Projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie 

Centrum BIM” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie 

otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działalnie 2.3 

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów 

Krajowych Klastrów Kluczowych zgłaszamy chęć korzystania z usług, które będą świadczone w ramach 

Projektu, reprezentowanej przeze mnie firmy: 

………………………………………………………………………………………………………… 

(proszę podać nazwę, NIP i adres firmy) 

Chęć podjęcia współpracy jako Operator procesu logistyki sprzedaży produktów 

znajdujących się w bazie Konfiguratora Domów.  
(deklarowana usługa/ produkt) 

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że wniesienie środków na poczet wkładu własnego 

Koordynatora Polskiego Klastra Budowlanego na pokrycie kosztów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 

10% w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych, będzie uprawniało do preferencyjnego korzystania z usług 

opracowanych w ramach Projektu. 

 

W przypadku zawarcia umowy deklaruję/ nie deklaruję1: wniesienie środków na potrzeby pokrycia wkładu 

własnego o wartości: 

 

..………………….. zł (słownie: ………………………………..…………………. złotych) 

(wypełnić jedynie w wypadku deklaracji wniesienia wkładu własnego) 

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że jednym z głównych celów projektu jest stworzenie 

usługi cyfryzacji procesu budowlanego w budownictwie - Polskiego Centrum BIM, co pozwoli na rozwój 

potencjału Koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego jakim jest Polski Klaster Budowlany,  

w zakresie zarządzania klastrem, oraz przyczyni  się do rozszerzenia oferty Klastra w zakresie innowacyjnych 

produktów i usług, oferowanych w szczególności członkom klastra oraz innym zainteresowany podmiotom. 

Oferowane produkty i usługi znajdują się w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki 

rozwoju w oparciu o klastry, w tym w szczególności w zakresie działań cyfryzacji i transformacji cyfrowej oraz 

transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0). 

Złożenie niniejszej deklaracji nie jest równoznaczne z korzystaniem z usług, które będę świadczone w 

Projekcie. Szczegółowe warunki korzystania z usług, które będą świadczone w ramach Projektu, zostaną 

określone w odrębnej umowie. 

 

Miejscowość i data Podpis osoby upoważnionej 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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