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Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Kalisza 

Kalisz, 13 czerwca 2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, dostawę oraz montaż 

tablicy informacyjnej projektu pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy 

Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu”, współfinansowanego ze środków Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego w ramach wsparcia finansowego zadań  

z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa 

wielkopolskiego w 2022 r. 

 

1. Zamawiający 

Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz; 

NIP: 618-001-59-33; Regon: 250855877;  

Województwo: wielkopolskie, Kraj: Polska; 

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.kalisz.pl. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1 Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nieprzekraczającej 

równowartości kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych. 

2.2 Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania zamieszczane będą pod 

adresem: www.bip.kalisz.pl – zakładka „Ogłoszenia” / „Zamówienia publiczne 

nieprzekraczające 130.000 zł netto”. 

2.3 Rodzaj zamówienia: usługa. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

3.1 Kod CPV: 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne. 

3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy informacyjnej, 

zgodnie z poniższą specyfikacją: 

a) wymiar: 80 cm (wysokość) x 100 cm (szerokość), 

b) materiał: płyta typu dibond o grubości minimum 3 mm, 

c) grafika: wydruk pokryty folią z laminatem odpornym na działanie promieni UV, 

d) tablica musi być wykonana z trwałych materiałów, a zawarte na niej informacje 

muszą być czytelne nawet po kilku latach; tablica będzie wyeksponowana minimum 

przez cały okres trwałości projektu, czyli przez co najmniej 5 lat od zakończenia 

realizacji ww. projektu, tj. do końca 2027r., 

http://www.bip.kalisz.pl/
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e) sposób montażu i lokalizacja tablicy: na ogrodzeniu znajdującym się przy 

zmodernizowanej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, 

działka 1/10, obręb 081A Kaliniec, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (po 

uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu i godziny dostawy oraz montażu 

tablicy). 

3.3 Miejsce dostawy tablicy/montażu – zgodnie z pkt. 3.2. e). 

3.4 Wykonawca dostarczy tablice własnym transportem, na własny koszt, w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

3.5 W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu 

nadruku tablicy zgodnie z wizualizacją tablicy i informacjami przekazanymi przez 

Zamawiającego (tablica musi zawierać przynajmniej tytuł projektu, cel projektu, zestaw 

logotypów – logo Miasta Kalisza, herb Województwa Wielkopolskiego, informację o 

współfinansowaniu projektu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego). 

Przystąpienie do wykonania przedmiotu zamówienia poprzedzone musi zostać 

akceptacją projektu nadruku tablicy przez Zamawiającego.  

3.6 Poglądowy zakres informacji do zamieszczenia na tablicy (jako wizualizacja) znajduje się 

w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

4.1 Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, o której mowa w pkt 9, 

opracuje projekt nadruku tablicy i przekaże go do akceptacji Zamawiającemu. 

4.2 Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych zatwierdzi projekt nadruku tablicy lub zgłosi do 

niego uwagi. Wykonawca w ciągu następnych 2 dni roboczych zobowiązany jest do 

wprowadzenia zgłaszanych przez Zamawiającego zmian do projektu nadruku tablicy. 

4.3 Wykonanie, dostawa i montaż tablicy nastąpi w terminie 8 dni kalendarzowych, liczonych 

od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu nadruku tablicy. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

 

6. Kryteria wyboru ofert 

6.1 Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone 

oferty będą podlegały ocenie według wzoru:  

 

                                                      Cena brutto PLN oferty najniższej 

Liczba punktów oferty badanej =  ----------------------------------------------- x 100 

                                                       Cena brutto PLN oferty badanej  
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Wynik oceny zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Miasto Kalisz zleci 

wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska w wyniku 

przeprowadzonej oceny najwyższą ilość punktów.  

6.2 Ocenie podlegają tylko oferty nieodrzucone. 

6.3 Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto powinna 

zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie 

obciąża Wykonawcę. 

6.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

6.5 Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek (przy poprawianiu omyłek Zamawiający uzna, że  

w przypadku omyłek rachunkowych Wykonawca prawidłowo podał jednostkową 

cenę netto przedmiotu zamówienia, przy czym wartość brutto określona zostanie 

jako wartość netto ogółem powiększona o właściwą wartość podatku VAT, wg 

stawki wskazanej w Formularzu oferty);  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  

- zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6.6 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, poprzez przesłanie informacji na adres mailowy Wykonawcy podany 

w „Formularzu oferty” oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści pod 

adresem, o którym mowa w pkt. 2.2 Zapytania ofertowego. 

 

7. Sposób przygotowania oferty 

7.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty”, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

7.2 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywę realizacji 

przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert. 

7.3 Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny  

i trwały.  

7.4 Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji 

Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty, która będzie podpisana przez osobę 

nieupoważnioną, wymagane będzie złożenie, tj. załączenie do oferty stosownego 

pełnomocnictwa.  
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7.5 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wraz z 

ofertą stosownych pełnomocnictw lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich 

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Czynność 

wezwania, o której mowa w niniejszym punkcie może być jednokrotna. 

7.6 Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą  

i podpisem osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy. 

7.7 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, 

niezależnie od wyniku postępowania.  

7.8 Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niezłożonych na formularzu, o którym mowa w 

pkt. 7.1. 

7.9 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

8. Miejsce i termin złożenia ofert 

8.1 Ofertę można przesłać: 

a) drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej) jako skan podpisanego 

dokumentu sporządzonego w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego 

podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym na adres e-mail Wydziału Strategii 

i Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta Kalisza: wsr@um.kalisz.pl (w tytule należy 

wpisać: „Oferta na wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy informacyjnej projektu 

pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 

4 w Kaliszu”, 

lub  

b) w formie pisemnej w zamkniętej, opieczętowanej kopercie zaadresowanej na adres 

Zamawiającego i oznaczonej: „Oferta na wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy 

informacyjnej projektu pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy 

Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu”, dostarczonej za pośrednictwem poczty, 

kuriera lub osobiście na adres: Urząd Miasta Kalisza, Wydział Strategii i Rozwoju, 

ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz (pok. nr 306 na III piętrze), w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 22 czerwca 2022 roku do godz. 12:00. 

8.2 Otwarcie ofert jest jawne. Wraz z otwarciem ofert przesłanych w sposób określony  

w pkt 8.1 b) Zamawiający odczyta treść ofert złożonych w sposób określony w pkt 8.1 a).  

8.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2022 roku o godz.12:15 w Urzędzie Miasta 

Kalisza, Wydziale Strategii i Rozwoju, ul. Kościuszki 1a w Kaliszu (p. nr 320 na III 

piętrze). 

8.4 Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 

8.5 Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.  
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8.6 W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy 

wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ 

do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert (a nie np. 

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kalisza lub inny sekretariat działający  

w strukturze organizacyjnej Zamawiającego).  

8.7 W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną, decyduje data wpływu na serwer 

poczty przychodzącej Zamawiającego. Ze względu na funkcjonowanie filtru 

antyspamowego Zamawiający zaleca telefoniczne potwierdzenia wpływu oferty pod 

numerem telefonu 62 50 49 777. 
 

9. Projekt umowy 

9.1 Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

9.2 Projekt umowy określa szczegółowe warunki realizacji zamówienia. 

 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się 

10.1 Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:  

Anna Król – Podinspektor Biura Pozyskiwania Funduszy Wydziału Strategii i Rozwoju,  

tel. 62 50 49 756, e-mail: akrol@um.kalisz.pl; Dariusz Mikołajewski – Kierownik Biura 

Pozyskiwania Funduszy Wydziału Strategii i Rozwoju, tel. 62 50 49 761, email: 

dmikolajewski@um.kalisz.pl. Kontakt telefoniczny z pracownikami możliwy jest  

w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza. 

10.2 Zmiany i wyjaśnienia do niniejszego Zapytania ofertowego zamieszczane będą pod 

adresem, o którym mowa w pkt. 2.2 Zapytania ofertowego i będą miały charakter 

wiążący dla Wykonawców i Zamawiającego. 

 

11. Informacje dodatkowe 

11.1 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

11.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego 

postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, bez wyboru którejkolwiek 

ze złożonych ofert bądź ograniczenia przedmiotu zamówienia. 

11.3 Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, która nie ma 

zastosowania do niniejszego postępowania (art. 2 ust 1 pkt 1 Pzp). 

11.4 Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 

11.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego zapytania przed  

upływem terminu składania ofert. 
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11.6 Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania 

zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji, w której najkorzystniejsze 

oferty zostały złożone w tej samej cenie. Wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

11.7 Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty powiązane z nim osobowo  

i kapitałowo.1 

 

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju 
/…/ 
Monika Otrębska – Juszczak  
 
 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty - do wypełnienia. 

2. Projekt umowy. 

3. Poglądowy zakres informacji do zamieszczenia na tablicy. 

  

                                                           
1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 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, pokrewieństwa drugiego stopnia 

lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 13 czerwca 2022 r. 

 

FORMULARZ OFERTY 

Dane Wykonawcy 

Nazwa:  ……………………………………………………… 

Siedziba:  ……………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………… 

Osoba do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia: …………………………………. 

Adres e-mail:  ……………………………………………………... 

Numer telefonu/faxu: ……………………………………………………… 

Numer REGON:  ……………………………………………………… 

Numer NIP:   ……………………………………………………… 

 

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu na wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy 

informacyjnej projektu pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 4 w Kaliszu”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

brutto: ……………..………..  PLN1 

kwota słownie: ……………………………………………………………………………………… 

 

Kalkulacja ceny: 

Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia 

Ilość Cena 
jednostkowa 
netto 

(w PLN za 1 
szt.) 

Wartość 
netto 
ogółem 

 

(kol. 2 x 3) 

Wartość 
podatku            
VAT (23%) 

 

(kol. 4 x 0,23 – 
kwota w PLN) 

Wartość 
brutto 
(wartość 
netto ogółem 
+ VAT) 

(kol. 4+5) 

1 2 3 4 5 6 

Tablica 
informacyjna 

1     

 

Oświadczam, że: 

1. Oferowana cena została prawidłowo skalkulowana i uwzględnia wszystkie 

zobowiązania oraz wszystkie koszty, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonam usługę, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu 

zamówienia, określonym w pkt 3.2 Zapytania ofertowego. 

3. Dostawę i montaż tablicy wykonam w terminie maksymalnie do 8 dni kalendarzowych, 

liczonych od daty zaakceptowania projektu nadruku tablicy. 

                                                           
1 Niniejsza wartość winna być zgodna z kwotą wpisaną w tabeli ,,Kalkulacja ceny” (kolumna 6). 
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4. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia 

oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację 

zamówienia. 

5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia. 

6. Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego, w tym z projektem umowy 

stanowiącym jego załącznik i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności oraz 

zdobyłem/am wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty. 

7. Podstawą rozliczenia z Zamawiającym będzie rachunek/faktura/faktura VAT. 

8. Jestem / nie jestem1 płatnikiem podatku VAT.   

9. Nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z pkt 11.7 

Zapytania ofertowego. 

10. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili 

składania oferty. 

11. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec 

osób fizycznych, od których  dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem   

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu3. 

12. W związku z realizacją Projektu pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej 

przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

 

1) Administrator danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie działający w imieniu 

Zamawiającego – Miasta Kalisza jego organ wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza.  

Z administratorem można kontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres: 

62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: 

umkalisz@um.kalisz.pl. 

 

2) Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można 

kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: listownie 

kierując korespondencję na adres Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 

62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl. 

                                                           
1 niewłaściwe wykreślić 
2 Rozporządzenie 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). 
3  W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie). 

mailto:umkalisz@um.kalisz.pl
mailto:iod@um.kalisz.pl
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3) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych. 

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym 

"Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" (do niniejszego postępowania nie 

stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona 

poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu zgoda Wykonawcy (osoby działającej w 

imieniu Wykonawcy), tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz wypełnienie obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych", tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podstawą prawną ich 

przetwarzania może być również podjęcie działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

 

4) Odbiorcy danych osobowych. 

Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, dane mogą być udostępnione 

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa 

danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione 

ochroną prywatności zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej, o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto 

odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o 

zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub 

porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w 

zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym 

odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi 

danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 

Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich 

okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 
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5) Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa 

dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub 

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 

6) Okres przechowywania danych. 

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego 

postępowania, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. W przypadku zamówień 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych przez okres w jakim Zamawiający 

zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem 

dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

 

7) Prawa osób, których dane dotyczą. 

Prawa osób, których dane dotyczą. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z 

prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której 

dane dotyczą przysługują następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych 

osobowych; 3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie 

danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa lub zawartej umowy; 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; 5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

 

8) Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale od ich podania uzależniony jest 

udział w postępowaniu. 

 

 

……………………………………………. 

podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 


