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Sępólno Krajeńskie,  08-12-2022 roku 

OPS.WR.271.1.6.2022 

 

Zapytanie ofertowe 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do złożenia oferty cenowej 

na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla bezdomnych kobiet  

i mężczyzn z terenu gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023.  

 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Sępólno Krajeńskie z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11,  

89-400 Sępólno Krajeńskie,  

reprezentowana przez: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim,  

ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie: 

tel. fax. 52 388 84 50  

e-mail: ops@ops-sepolno.pl, www.ops-sepolno.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Jest to zamówienie poniżej 130 000 złotych i będzie udzielone bez stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie będzie realizowane  

w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny oraz zgodnie  

z obowiązującym u Zamawiającego „Regulaminem udzielania zamówień 

publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 złotych”. 

2. zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2022, poz. 2268, t.j.) do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy udzielenia schronienia. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia 

dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu gminy Sępólno Krajeńskie na rok 

2023. 

2. Zamówienie podzielone jest na 4 części. 

Część I zamówienia – udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia  

w schronisku dla osób bezdomnych: 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia, tj. udzielenie 

tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób 

bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla 

osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc  

w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie 
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aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia  

w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. 

2) Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób 

bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard 

obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być 

zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów 

noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 

896). Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych 

w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 4 osoby. 

3) Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną 

w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych 

potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe 

zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym 

pieniężne wobec Zamawiającego. 

4) Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi liczby osób do nie 

więcej niż 3 osoby. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia 

odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz 

indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie 

udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sępólnie Krajeńskim. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko 

świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi oraz odpłatność 

za udzielone schronienie. 

 

Część II zamówienia – udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia  

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi: 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia, tj. udzielenie 

tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z zapewnieniem niezbędnych 

warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej 

mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, 

rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, 

przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. 

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób 

bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard 

obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być 

zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów 
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noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 

896).  

2) Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych  

w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 1 osoba. 

3) Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną 

w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych 

potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe 

zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym 

pieniężne wobec Zamawiającego. 

4) Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi liczby osób do nie 

więcej niż 1 osoba. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia 

odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz 

indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie 

udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sępólnie Krajeńskim. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko 

świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi, odpłatność  

za udzielone schronienie. 

5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie 

usług w oparciu o dane przekazane telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie 

usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki. 

Część III zamówienia: świadczenie usług schronienia, tj. czasowa pomoc  

w postaci miejsca noclegowego w noclegowni: 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. czasowa 

pomoc w postaci miejsca noclegowego w noclegowni, umożliwiających 

spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. 

Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób 

świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których mieści się 

noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.  

w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych  

i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896). 

2) Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych  

do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 1 osoba.  

3) Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną 

w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych 

potrzeb w tym zakresie.  
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4) Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu  

nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi- 

liczby osób do nie więcej niż 2 osoby. Każdorazowe umieszczenie osoby, 

potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania  

do noclegowni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie 

Krajeńskim. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.  

5) Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również  

w oparciu o dane przekazane telefonicznie lub e-mailem. 

6) Miejsce świadczenia usługi: w odległości nie większej niż 50 km od 

Sępólna Krajeńskiego. 

Część IV zamówienia: świadczenie usług tymczasowego schronienia 

umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym 

pomieszczeniu (ogrzewalni): 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia 

umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym 

pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym przynajmniej w miejsca siedzące. 

Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób 

świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się 

ogrzewalnia muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 

standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 896).  

2) Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych  

do ogrzewalni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 1 osoba. 

3) Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną 

w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość  zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych 

potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe 

zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym 

pieniężne wobec Zamawiającego. 

4) Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie 

więcej niż 2 osób. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia 

odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Skierowanie zawierać 

będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy. 

5) Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również  

w oparciu o dane przekazane telefonicznie lub e-mailem. 
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6) Miejsce świadczenia usługi: w odległości nie większej niż 50 km od Sępólna 

Krajeńskiego. 

IV. Termin wykonania usługi: 

Planowany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,  

przy czym: 

Część 1 – Schronisko – od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Część 2 – Schronisko z usługami opiekuńczymi – od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Część 3 – Noclegownia  – od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Część 4 – Ogrzewalnia od 01.01.2023 r. do 30.04. 2023 r. oraz od 01.10. 2023 r.  

do 31.12.2023 r. 

V. Wymagania wobec wykonawcy: 

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 

związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 

2) są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego 

schronienia prowadzonego przez Wojewodę właściwego dla miejsca świadczenia 

usługi., 

3) posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania 

usługi, 

4) pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na 

prawidłowe wykonanie zamówienia, 

5) spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 

standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 

2018 r. poz. 896), 

6) oraz fakultatywnie zabezpieczają izolatorium w celu odbycia kwarantanny 

osoby bezdomnej. 

7) Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy,  

iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty. 

3. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022, poz. 2240) 

Wykonawca (jeśli jest podmiotem innym niż publiczny) jest obowiązany  

do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie 

określonym  w w/w ustawie.  
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VI. Kryteria wyboru ofert 

1. Sposób oceniania ofert: 

kryterium cena rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Oferenta                            

w formularzu cenowym wg następującego wzór (C): 

                             cena oferty najkorzystniejszej 

C = ----------------------------------------   x 100 

                           cena oferty badanej 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania 

ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Cena będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie. Oznacza to, że Wykonawca 

skalkuluje wszystkie potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz, że przewidział właściwą organizację dla poprawnego  

i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego zamówienia.  

4. W cenie należy ponadto uwzględnić należny podatek VAT (cena brutto).  

5. Ceną oferty są kwoty wymienione w Formularzu Oferty. 

6. Cena ofertowa powinna być aktualna na dzień składania ofert. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Maksymalna ilość punktów 100. 

IV. Informacje ogólne 

1. Dopuszcza się możliwość składania ofert na poszczególne części zamówienia. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od realizacji zamówienia, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  

z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych  

w budżecie na realizację niniejszego zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

4. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość wyjaśniania rażąco niskiej ceny (ceny wskazane 

przez Wykonawcę). Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych, 

wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi. 

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę takie obiektywne czynniki jak: 

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, 
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wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, 

oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej  

na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający  odrzuci  ofertę  jeżeli  wykonawca  

nie  złoży  wyjaśnień w wyznaczonym terminie albo jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

6. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym. 

Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować z zachowaniem formy 

pisemnej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@ops-sepolno.pl. 

Zamawiający zastrzega, iż udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłyną wyłącznie drogą 

e-mailową. Na pytania, które wpłyną w okresie krótszym niż 2 dni przez upływem 

terminu składania ofert odpowiedzi nie będą udzielane. 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przygotowaną w języku polskim, w formie 

pisemnej. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć: 

a. ofertę wraz z oświadczeniami wskazanymi we wzorze formularza 

ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania), 

b. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 2 do zapytania). 

c. Oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(załącznik nr 3 do zapytania) 

3. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze zapytanie powinny zostać 

wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych  

w zapytaniu. 

4. Jeśli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów lub złożone dokumenty 

będą niezgodne z wymogami zapytania, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona  

z zastrzeżeniem jednak pkt 5. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń oraz dokumentów 

potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do 

wykluczenia, innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub 

oświadczenia albo dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 
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lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy  

z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz uzupełnienia 

najkorzystniejszej oferty. Jeżeli oferta ta nie przejdzie poprawnie powyższego 

procesu to weryfikacji będzie podlegała kolejna najkorzystniejsza oferta. 

VII. Termin i miejsce składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty w terminie do dnia 19 grudnia 2022 roku, 

do godziny 12.00 w formie: 

• pisemnej za pośrednictwem tradycyjnej poczty; 

• poczty kurierskiej; 

• osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej – 89-400 Sępólno Krajeńskie,  

ul. Szkolna 8; 

• drogą elektroniczną: skan podpisanej oferty w powszechnie dostępnych 

formatach typu jpg, png, pdf na adres e-mail: zamowieniapubliczne@ops-

sepolno.pl 

2. Decydująca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania 

oferty pocztą czy kurierem. 

IX. Informacja o wykluczeniu 

1. W postępowaniu nie mogą brać udział osoby/podmioty, które powiązane są  

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 

rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

(rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia 

ujętego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,  

w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, na czas trwania tych okoliczności. (Dz. U. z 2022, poz. 835) 
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W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia 

ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

X. Ochrona danych osobowych 

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 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”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej                    

w Sępólnie Krajeńskim tel. 52 388 84 50. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pan 

Marek Puś, e-mail: marek.pus@cbi24.pl, tel. 884-644-007. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem znak: OPS.WR.271.1.6.2022 na świadczenie usług w formie 

zapewnienia schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu gminy Sępólno 

Krajeńskie na rok 2023 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, t.j.), dalej 

„ustawa Pz”. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy. 

4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                       

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO;   
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

XI. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:  

Aleksandra Pacholczyk, tel. 52 388 84 54. 

 

 

XII. Załączniki: 

• Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

• Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

• Załącznik nr 3 - Oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

 

 

 

 

 


