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Wrocław, dnia 08 październik 2019 r.
„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej”
Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1
53-609 Wrocław
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/PRZEDSZKOLE – WROCŁAW/KCV/2019
„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu
„Twórcza kraina & Łobuziaki – miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji
przedszkolnej we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup i
dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek, wyposażenia oraz mebli placówki
edukacji przedszkolnej Partnera Projektu Przedszkola „Łobuziaki” tworzonego w ramach
realizowanego projektu, zgodniez przedstawioną poniżej specyfikacją.
I.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z umową o dofinansowanie niniejsze
postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
II.

ZAMAWIAJĄCY

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
tel.: 71 373 57 97 e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl
Osoba do kontaktu:
Magdalena Zakrzewska - Olejnik
tel.: 71 373 57 97 wew. 19 e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl
III.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień , o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne rodz. 6 i 5, str.3).
39161000-8 Meble przedszkolne
39112100-0 Krzesła
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39150000-8 Różne meble i wyposażenie
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie placów zabaw
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
37520000-9 Zabawki
22112000-8 Czytanki
3740000-2 Artykuły i sprzęt sportowy
37820000-2 Wyroby artystyczne
30192000-1 Wyroby biurowe
39223900-1 Łyżki i widelce
39221000-7 Zastawa kuchenna
32322000-8 Zastawa stołowa
IV.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI
1. Wszystkie elementy wyposażenia muszą posiadać wymagane certyfikaty i atesty higieniczne
pozwalające na wykorzystanie urządzeń w przedszkolu. Elementy stalowe: zabezpieczenie
antykorozyjne: ocynkowanie i malowanie proszkowo, elementy drewniane impregnowane.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do dostarczenia wszelkich
atestów i certyfikatów w formie papierowej, spiętej w taki sposób by umożliwił łatwe wpięcie
do segregatora.
3. Przedmiotem zamówienie jest wyposażenie do placówki edukacji przedszkolnej,
przewidzianej dla 40 dzieci tworzonej przez Partnera projektu firmę „Klaudine” Klaudyna
Cichocka-Volkov. Miejsce dostawy wyposażenia zawartego w ramach zapytania ofertowego:
Przedszkole „Łobuziaki”
ul. Maślicka 148
54-107 Wrocław
Osoba do kontaktu: Klaudyna Cichocka-Volkov tel. 660 978 470
4. Szczegółową specyfikację zamówienia z podziałem na poszczególne części zamówienia
zawiera załącznik nr4 do zapytania ofertowego – Specyfikacja przedmiotu zamówienia,
zawierająca opis 6 części:
Część I – Wyposażenie sal dydaktycznych, szatni, łazienki, zaplecza kuchennego
Część II – Wyposażenie: zabawki, pomoce dydaktyczno-edukacyjne
Część III – Artykuły plastyczne
Część IV - -Wyposażenie: Sprzęt IT
Część V – Drobne wyposażenie
Część VI – Wyposażenie Sali Integracji Sensorycznej
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca zgodnie
z własnym wyborem może złożyć ofertę obejmującą wszystkie części lub niektóre części lub
jedną wybraną część.
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6. Realizacja przedmiotu zamówienia w każdej z części na które zostało podzielone zamówienie
musi zostać zakończona w terminie zgodnym z treścią złożonej oferty, jednakże
nieprzekraczającym 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
V.

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA
5.1 Wartość podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego obejmowała będzie wszystkie koszty związane
z realizacją zapytania ofertowego, łącznie z transportem, rozładunkiem, wniesieniem,
montażem przedmiotu zamówienia określonego do wskazanych pomieszczeń przez
Zamawiającego.
5.2 Całkowita wartość zamówienia o której mowa w pkt. 5.1 stanowi maksymalną cenę
i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia.
5.3 Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych
przez Wykonawcę prawidłowych faktur, nie później niż do 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest
protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony umowy. Fakturę należy złożyć
do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru. Płatność nastąpi przelewem na rachunek
Wykonawcy określony na fakturze.
5.4 Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia - minimum 2 lata. Bieg okresu
gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez wszystkie strony bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
5.5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca zgodnie
z własnym wyborem może złożyć ofertę obejmującą wszystkie części lub niektóre części lub
jedną wybraną część.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA WARUNKÓW
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
6.1.1. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
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, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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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.
6.1.2 Kompleksowość realizacji Zamówienia przez Wykonawcę
a. Zamawiający
wymaga
kompleksowej
realizacji
przedmiotu
zamówienia,
tj. w szczególności dostarczenia przez Wykonawcę zakupionych towarów określonych
pkt. IV Szczegółowy opis zamówienia do realizacji własnym transportem, łącznie
z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na własny koszt i własne ryzyko,
w godzinach i dniu ustalonym uprzednio z Zamawiającym,
b. wszystkie przedmioty powinny być fabrycznie nowe, tzn. żaden towar wymieniony w pkt
IV niniejszego Zapytania ofertowego nie może być wcześniej używany oraz powinny
posiadać niezbędne certyfikaty i atesty wymagane prawem,
c. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do dostarczenia
wszelkich atestów i certyfikatów w formie papierowej, spiętej w taki sposób by
umożliwił łatwe wpięcie do segregatora w terminie do 5 dni roboczych od dnia
uzyskania informacji o wyborze oferty,
d. w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik należy przedstawić pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy, dołączone jako załącznik do oferty.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
W każdej z części na jakie zostało podzielone zamówienie, Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
A. Cena - 90%
B. Termin realizacji -10%
Liczba punktów, którą można
zdobyć za kryterium cena
90 pkt (90 %)

Liczba punktów, którą można
zdobyć za kryterium termin
realizacji
10 pkt (10%)
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Kryterium: Cena
Opis sposoby przyznawania punktacji za spełnienie
kryterium cena
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium
cena
Cmin- najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych
ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
Pmax- maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za
kryterium cena (90pkt)
Kryterium: Termin realizacji
Wymagany termin realizacji dostawy wynosi 14 dni licząc od
dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Jeżeli
Wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie termin realizacji
dostawy wynoszący 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy
otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium oceny ofert.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie termin
realizacji dostawy powyżej wymaganych 14 dni jego oferta
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zostanie
odrzucona
jako
niespełniająca
wymagań
ustanowionych niniejszym Zapytaniem ofertowym.
Zamawiający wymaga, aby termin realizacji dostawy został
podany w pełnych dniach, rozumianych jako 24h.
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji
dostawy otrzymuje 10 pkt.
Dla pozostałych wykonawców punktacja w przedmiotowym
kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium
Termin realizacji
Cmin- najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich
badanych ofert
Cc – termin realizacji oferty badanej
Pmax- maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za
kryterium termin realizacji (10 pkt)

7.1.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty
uzyskały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie
wyższe niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7.2.

Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu realizacji dostawy, jak
również oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin realizacji dostawy dłuższy aniżeli 14
dni od dnia zawarcia umowy– podlegać będzie odrzuceniu.

7.3.

Łączna ocena ofert: Punkty uzyskane przez ofertę w każdym z dwóch powyżej ustalonych
Kryteriów oceny ofert Kryterium Cena i Kryterium Termin realizacji zostaną zsumowane
i na tej podstawie zostanie dokonana łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może
uzyskać maksymalnie 100 pkt.

7.4.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość
punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę
w Kryterium Cena i Termin realizacji). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

7.5.

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym
Zapytaniem ofertowym wymagania.

7.6.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
w terminie do 5 dni roboczych od wyboru oferty.

7.7.

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

7.8.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie na
stronie internetowej Zamawiającego na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov. Oferenci, których oferta zostanie
wybrana zostaną poinformowani drogą elektroniczną i telefoniczną.
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VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania oferty).
IX. TERMIN I ZASADY SKŁADANIA OFERT
9.1.

Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
 pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@twpwroclaw.pl, w tytule wiadomości należy
wpisać: ZAPYTANIE OFERTOWE 1/PRZEDSZKOLE – WROCŁAW/KCV/2019
 pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej”
Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
 osobiście na adres: Biuro Projektu „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział
Regionalny we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
W każdym w/w przypadku decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.

9.2. Termin składania ofert: do 15 października 2019 r . do godziny 23:59:59.
9.3

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ją lub wycofać.

9.4

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne
z realizacją zamówienia.

X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi być kompletna. Każda strona oferty i załączników musi być parafowana przez
Wykonawcę,
10.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim,
10.3. Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez Wykonawcę. W przypadku, gdy
dokumenty podpisane są przez osobę inną niż Wykonawca lub osobę reprezentującą
wykonawcę inną niż wskazana w KRS lub innym równoważnym dokumencie, do oferty
należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy
w sprawie zamówienia,
10.4. Wszystkie dokonywane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane
w miejscu naniesienie tych poprawek przez osobę/y podpisujące ofertę,
10.5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być ze sobą spięte (dotyczy oferty przesyłanej pocztą
w formie papierowej lub składanej osobiście w Biurze Projektu),
10.6. Kopie dokumentów Wykonawca musi potwierdzić za zgodność z oryginałem,
10.7. Oferty niekompletne (nie spełniające powyższych wymagań) nie będą rozpatrywane.
XI

INFORMACJE DODATKOWE, W TYM ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
11.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
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- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.

11.2 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
11.3 Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
 zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup
wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod
warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie
nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z
przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy
wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania
ofertowego i złożonej oferty;
 zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego).
11.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod
rygorem nieważności.
11.5 Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
11.6 W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym,
przedstawienia informacji nieprawdziwych lub nie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania i nie
będzie dalej uwzględniana przy ocenie.
11.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków
postępowania. Oferent ma obowiązek taką kontrolę umożliwić i współpracować przy
kontroli. W przypadku wykazania niezgodności wyników kontroli ze złożonym
oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania na każdym jego etapie.
XII.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla wykonawców

W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający
informuje, iż: będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, w
tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty
oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty.
Mając na uwadze powyższe, zamawiający informuje, że:
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12.1
12.2

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest “Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, tel.
71 373 57 97, e-mail szkolenia@twpwroclaw.pl, NIP 8961004256, REGON 930877418.
Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest:
- zawarcie i wykonanie umowy zawartej w związku ze złożoną w niniejszym
postępowaniu ofertą Wykonawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólne rozporządzenie
o ochronie danych,
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólne rozporządzenie
o ochronie danych,

12.3

12.4

12.5
12.6
12.7
12.8

- wykonywania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, w tym
w szczególności obejmujących wystawianie i przyjmowanie dokumentów, w tym
dokumentów księgowych związanych z realizacją umowy oraz wynikających z
obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Twórcza kraina &
Łobuziaki – miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we
Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólne rozporządzenia
o ochronie danych.
Z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020 dane osobowe Wykonawcy objęte są przepisami o dostępie do informacji
publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie
powyższej regulacji zwrócą się o ich udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione
instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (We) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również Wykonawców,
którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze w niniejszym
postępowaniu.
Zamawiający nie będzie przekazywał danych Wykonawcy poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
Wykonawca posiada prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
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XIII. ZAŁĄCZNIKI
13.1
Formularz oferty
13.2
Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego.
13.3
Kosztorys przedmiotu zamówienia.
13.4
Specyfikacja przedmiotu zamówienia.
13.5
Zgoda na przetwarzanie danych
13.6
Wzór umowy

Zamawiający:
Dyrektor Oddziału – Elżbieta Zawierucha
Wiceprezes – Magdalena Zakrzewska-Olejnik
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