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Olsztyn, 14.02.2022 r.  
 

Zapytanie ofertowe 
na zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla uczestników świetlic 

finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego  w oparciu o projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i 

Gietrzwałd” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Nr postępowania: 3/RUS/ZO/2022 

I. Nazwa zamawiającego  

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. 

Linki 3/4 , 10-534 Olsztyn; telefon: 739 250 621;  e-mail: biuro@federacjafosa.pl; 

adres strony internetowej: http://www.federacjafosa.pl/ 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 
15800000-6 Różne produkty spożywcze 
03142500 - Jaja 
15000000 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 
15100000 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 
15220000 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb 
15300000 - Owoce, warzywa i podobne produkty 
15330000 - Przetworzone owoce i warzywa 
15331170 - Warzywa mrożone 
15430000 - Tłuszcze jadalne 
15500000 - Produkty mleczarskie 
15555100 - Lody 
15610000 - Produkty przemiału ziarna 
15810000 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 
15870000 - Przyprawy i przyprawy korzenne 
15890000 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone 
 
Podstawa prawna:  
Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 

oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem 

regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych dla 
uczestników świetlic.  

2) Artykuły zamawiane będą średnio co tydzień wg aktualnego zapotrzebowania  
w poszczególnych tygodniach zgodnie ze specyfikacją artykułów będącą załącznikiem nr 2 
do niniejszego Zapytania Ofertowego i dostarczane w miejscu wskazanym w zamówieniu 
(Wiejski Dom Kultury w Biesalu, Biesal 14, 11-036 Gietrzwałd, Świetlica wiejska w 
Łęgutach, Łęguty 11-036 Gietrzwałd, Świetlica wiejska w Tuławkach, Tuławki 14, 11-001 
Dywity, Świetlica wiejska w Barkwedzie, Barkweda 14, 11-001 Dywity). Lista artykułów z 
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Załącznika nr 2 nie musi być całkowicie wyczerpana, stanowi ona listę materiałów, które 
zamawiający planuje zamówić w czasie realizacji projektu. W formularzu dot. Wyceny 
poszczególnych artykułów uwzględniono wycenę 1 sztuki przedmiotu. Zamawiający 
zastrzega, że może zamówić większą ilość lub nie zamówić żadnej sztuki określonego 
asortymentu.  

3) Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego 
zgłoszonych mailem lub telefonicznie na 2 dni przed wymaganą dostawą, która odbywać 
się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego. 

4) Kwota miesięcznego zamówienia będzie wynosić ok. 6 000,00 zł brutto.  
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 
6) Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt 

Wykonawcy. 
7) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości lub 

niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia. 
8) Ceny asortymentu określone przez Wykonawcę w załączniku Nr 2 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego będą stałe przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i zawierają 
wszelkie koszty takie jak cena produktu, transportu, stawka podatku VAT itp. 

9) Oferowane towary muszą być świeże, pełnowartościowe oraz wolne od obciążeń prawami 
osób trzecich.  

10) W przypadku, gdy zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami 
produktów, dopuszcza się użycie przedmiotu równoważnego, który spełni minimalne 
standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz 
funkcji  i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe 
produktów, użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje 
standardu jakiego wymaga Zamawiający. 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilościach i rodzajach zamówionych 
towarów w celu dostosowania zamówienia do założonego budżetu. 

III. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki 

udziału  w postępowaniu: 

Powinien dysponować adekwatnym potencjałem i posiadać odpowiednie zaopatrzenie 

umożliwiające realizację zamówień wg specyfikacji Zamawiającego w okresie 

zadeklarowanych i ustalonych w umowie dni. 

2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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: 

b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

e) 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 sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu  
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z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana 

wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek 

 z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.   

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2022 r.  

Terminy dostawy usług ustalane będą na bieżąco z wybranym Wykonawcą. Osoba wskazana 

przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminie 

zlecenia. 

V. Miejsce realizacji zamówienia.  

Województwo: warmińsko-mazurskie;  

miejscowości: Olsztyn, Gmina Gietrzwałd, Gmina Dywity.  

1. Wiejski Dom Kultury w Biesalu, Biesal 14, 11-036 Gietrzwałd 
2. Świetlica wiejska w Łęgutach, Łęguty 11-036 Gietrzwałd 
3. Świetlica wiejska w Tuławkach, Tuławki 14, 11-001 Dywity 
4. Świetlica wiejska w Barkwedzie, Barkweda 14, 11-001 Dywity 

VI. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków.  

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w rozdziale III wymaga 

przedłożenia następujących dokumentów: 

 Wykaz cen artykułów spożywczych wg specyfikacji Zamawiającego - według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego; 

 Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (punkt 6. 

Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego). 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach. 
VII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia. 

 Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Na ofertę składają się: wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do Zapytania oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty.  

2. Oferta musi być sporządzona na piśmie, czytelnie, w języku polskim.  

3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,  
w których oferent naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.  

5. Oferent składa tylko jedną ofertę.  

6. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Części zamówienia dotyczą lokalizacji dostawy.  

7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Oferent nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania 
ofert.  

9. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego 
zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona 
na stronie internetowej www.federacjafosa.pl. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie 
internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. 
Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego 
złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.    

9. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której 

zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania 

 i udzielonych wyjaśnień.   

http://www.federacjafosa.pl./
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10. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, 

wycofań.  

11. Zaleca się, aby oferent zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: 
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, oferta w 
ramach postępowania nr: 3/RUS/ZO/2022. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 

 
IX. Forma oferty. 

1. Oferta może być złożona pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skan) lub osobiście (liczy się 
data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).  

2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.  

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości – wyjątek stanowi 

dokument pełnomocnictwa do reprezentowania firmy (jeżeli prawo reprezentowania firmy 

nie wynika bezpośrednio z KRS lub CEIDG), które powinno być złożone w oryginale bądź 

notarialnie potwierdzonej kopii. 

 
Zawartość oferty. 

Kompletna oferta musi zawierać: 
1) Wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania 

Ofertowego; 

2) Pełnomocnoctwo – w przypdku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż 

przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy; 

3) Dokumenty wymienione w Rozdziale 6 nieniejszego zapytania ofertowego: 

a) Wykaz cen artykułów spożywczych wg specyfikacji Zamawiającego - według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego; 

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (w treści 

oferty) 

 
X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Tomasz 
Czarniewski – tel. 799 099 884, e-mail: t.czarniewski@federacjafosa.pl. 

 
XI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:  
- zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: 

t.czarniewski@federacjafosa.pl,  
- osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w siedzibie Federacji Organizacji 

Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Linki 3/4 , 10-534 Olsztyn,  
- lub pocztą tradycyjną na adres: tj. Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-

Mazurskiego FOSa, ul. Linki 3/4 , 10-534 Olsztyn, 
 w nieprzekraczalnym terminie:  
do dnia 22.02.2022 r. do godziny: 23:59 
 

mailto:t.czarniewski@federacjafosa.pl
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XII. Kryteria oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 
Zamawiającego; 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

  

Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba punktów, jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 
Cena dostawy* [C] 60% 60 pkt 
Czas dostawy (T) 40% 40 pkt 

 
* Cena brutto to cena jaką Zamawiający zapłaciłby za asortyment określony w załączniku Nr 2 do 

niniejszego Zapytania Ofertowego (przy założeniu, że zamówiłby po 1 szt. każdego produktu). 
 

3. Zasady oceny kryterium "Cena dostawy": 
Będzie brana pod uwagę cena łączna, stanowiąca sumę kosztów materiałów wskazanych 
 w pozycjach 1-164 w załączniku 2. Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 100 
pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena 
będą obliczone wg poniższego wzoru  

 

Pi (C) =  
Ci

C min
 • Max  (C) 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty badanej; 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Cena". 

* Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku 
 z realizacją niniejszej  usługi. 

 
4. Zasady oceny kryterium "Czas dostawy": 

 
Sposób przyznania punków w kryterium „czas dostawy”: Punkty w tym kryterium zostaną 
przyznane na podstawie załączonego do oferty deklaracji na temat przewidywanego czasu 
dostawy zamówienia.  

Punktacja będzie przyznawana wg poniższego schematu: 
do 2 dni roboczych – 40 pkt 
od 2 do 7 dni roboczych – 20 pkt 
powyżej 7 dni roboczych – 0 pkt.  
 

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny 
oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) wg następującego wzoru: 

𝑷 = 𝑪+ 𝑻 

 6.   Ostateczna ocena punktowa oferty. 
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1) Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 
2) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą 

liczbę punktów w ostatecznej ocenie.  
3) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. 
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po 

zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą 
liczbę punktów.  

5) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje  
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  

6) W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający 
dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.  

 

XIII.  Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.  

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 
 i informacji.  

3. Ogłoszenie wyników postępowania. 

 Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w 
formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na 
adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na 
stronie internetowej Zamawiającego: www.federacjafosa.pl  

 
XIV.  Podpisanie umowy. 

1. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie 

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy 

wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie 

umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach 

postępowania. 

2. Zgodnie z pkt. 15 Rozdziału 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

 w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość 

udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień 

uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego 

w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym 

przedmiotem zamówienia. W takim  wypadku nie będzie  konieczne  ponowne stosowanie 

zasady konkurencyjności.      

3. Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej 

 z Wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących 

powodów: 

a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, 

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta, 

c) okoliczności siły wyższej, 

http://www.federacjafosa.pl/
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d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, 

terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający 

zostanie zobowiązany. 

XV. Odrzucenie Wykonawcy.  

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 
1) w przypadku nie spelniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 

3) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.  

XVI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie/ poprzez e-mail.  

 Unieważnienie postępowania. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

XVII. Pozostałe informacje. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 

Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany 

lub uzupełnieniu treści zostanie przekazana Oferentom (e-mail lub pocztą), jak również 

zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego – www.federacjafosa.pl  

 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę 

najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie 

zwarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją 

 o wynikach postępowania. 

 
XVIII. Wykaz załączników do niniejszego zapytania.   

 
Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory: 
 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 
1.  Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty. 

2.  Załącznik nr 2 Wykaz cen artykułów spożywczych 

3.  Załącznik nr 3 Wzór umowy 

 
Klauzula informacyjna z art. 13 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 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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Organizacji Socjalnych 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego  adres:  

ul. Linki 3/4, 10-535, tel. 55 236 27 16, 89 523-60-92, email: biuro@federacjafosa.pl   
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu 
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związanym z zapytaniem ofertowym na:  na zakup i sukcesywną dostawę artykułów 
spożywczych dla uczestników świetlic finansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt  „Rozwój usług 
społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”   realizowany w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 140 Rozporządzenia 

ogólnego tj. Rozporządzenie 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, przez okres 

dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej 

zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczącego zakończenia 

Projektu 

 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− 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 **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− 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.  
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
 w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. 
**   Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


