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.1A LEONCIN
05-i 55 Leordfl, ul. Partyz?fltSW 3
tel./tax 22 785-65-82(85) 22 785-66-00
NIP 531-16-66399 REGON: 013270471

Zalqcznik Nr 2

(Pieczqtka Zarnawiajqcego)

Leoncin, dnia 12 listopada 2019 r.
Znak sprawy: GKZP.271.z.o. 26 .2019

Zapytanie ofertowe
Postçpowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieñ publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843.) ti. ponizel 30 000 EURO
I. Zamawiajpcy:
Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
NIP 531-16-66-399;
Adres do korespondencj i: j. w.
tel. (22) 785-65-82/85 , faks (22) 785-66-00
ug.leoncinCiit1en.pl
Zaprasza do zloenia ofert cenowych na zadanie pn. : ,, Zapewnienie miejsca dia zwierzqt
gospodarskich z terenu gminy Leoncin w gospodarstwie rolnym w rok 2020".
H. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uslugi polegajqcej na zapewnienie miejsca dla zwierzqt
gospodarskich z terenu gminy Leoncin w gospodarstwie rolnym w zwiqzku z obowiqzkiem
wynikajqcym z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierzqt (Dz. U z 2017r. poz.
1840 ze zm.).
2. Szczególowy zakres uslugi.
2.1) Gospodarstwo rolne, które deklaruje chçé i moliwoó przyjccia zwierzqt gospodarskich z terenu
gminy Leoncin bçdzie shyó jako miejsce , do ktorego odplatnie przekazywane bçdq zwierzçta w
przypadkach losowych up. brak opiekuna oraz w sytuacji kiedy zwierzçta sq czasowo odbierane na
podstawie decyzj i wójta w przypadku znçcania sic nad nimi wIacicielowi lub opiekunowi, zgodnie z art.
7 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochranie zwierzqt.
2.2) Gospodarstwo role, które deklaruje chçó i moliwoá przyjçcia zwierzqt gospodarskich z terenu
gminy Leoncin powinno zapewnié r6wnie2 transport odlowionych/wylapywanych zwierzqt
gospodarskich przy pomocy grodk6w do tego przystosowanych, które nie bçdq stwarzaó zagroenia dia
ich 2ycia i zdrowia ani zadawaá im cierpienia.
2.3) Z uwagi na losowy i incydentalny charakter tego typu zdarzeñ nie okre1a sic kiedy i najak
diugo moe zaistnieó potrzeba ulokowania zwierzqt w gospodarstwie.
2.4) Gospodarstwo role powinno bye dyspozycyjne do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2.5) Gospodarstwo role w zloonej ofercie powinno okreliC czy w przypadku orzeczenia przez sqd
przepadku zwierzqt (w sprawach o znçcanie sic nad zwierzçtami), gospodarz deklaruje chçC przejccia
zwierzqt, którymi sic opiekuje.
3.Wykonawca owiadcza, ze posiada uprawnienia do wykonanie przedmiotu umowy.
4. Wzór umowy stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Wykonawca zwiqzany jest ofertq 30 dni.
6. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu skladania ofert.
7. Termin wykonania calego przedmiotu umowy tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
ifi. Dokumenty, jalde Wykonawca powinien zalpczyé do oferty:
1. Zamawiajqcy wymaga, aby kada oferta zawierala minimum nastçpujqce dokumenty:

1. 1) wypelniony i podpisany przez Wykonawcç formularz ofertowe - wg zaiqezonych
wzorów formularzy zahcznik 2a
2) Wypelniony zlqcznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3) Wypelnione owiadczenie o niezaleganiu w podatkach w oplatach skarbowych.
4) Podpisane owiadczenie - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
2. Postepowanie prowadzone jest w jçzyku poiskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiaipce2o z Wykonawcami oraz
przekazywania owiadczeñ i dokumentów:
Wszelkie owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy I Wykonawcy mop
przekazywaé pisemnie, za pomocq faksu lub drogq elektronicznq.
V. Osoby p0 stronie Zamawiajpceao uprawnione do porozumiewania sic z Wykonawcami:
1. Osobq uprawnionq do kontaktowania sic z Wykonawcami i udzielania wyjanieñ dotyczqcych
postcpowania wjest insp. ds. zamówieñ publicznych i gospodarki komunalnej Barbara Kieiñska,
tel. (22) 785-65-82/85 wew. 18 e-mail; ug.leoncintlen.pl, w sprawie przedmiotu zamówienia
insp. ds. geodezji rolnictwa i ochrony grodowiska Teresa Mikulska tel. (22) 785-65-82/85 wew. 22
e-mail; ug.1eoncintlen.pl
2. Wykonawea mote zwróciá sic do Zamawiajqcego o wyjanienie istotnych warunków udzielenia
zamówienia w godzinach pracy urzçdu tj.: poniedzialek godz. 9 °° - 17 oo pozostale dni od wtorku do
pitku od 8 00 do 16
VI. Miejsce skiadania ofert. Oferte cenowa nalezy:
- z1oy6 w siedzibie Zamawiajcego: Urzd Grainy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
w zamknictej kopercie z dopiskiem ,, Zapewnienie miejsca dia zwierzqt gospodarskich z terenu
gminy Leoncin w gospodarstwie rolnym w rok 2020". N1E OTWIERAC PRZED
29 listopada 2019 r .godz. 12 °° lub
- przeslaó faksem na nr (22) 785-65-82, 785-65-85, 785-66-00 wew. 15
- przeslaó drogq e1ektroniczn adres e-mail ug.leoncin(t1en.p1 w terminie do dnia 29 listopada
2019r. godz.12°°.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Na zalqczonym formularzu ofertowym, naley przedstawió poszczegolne ceny dobowe za opiekç
nad jednym zwierzçciem, drobiu wykonania przedmiotu zamówienia ( dia poszczególnych typu
zwierzqt gospodarskich ) - zaheznik or 2a,
2. Wartoó cenowq nalezy podaá w ziotych poiskich eyfrq - z dokladnoci4 do dwóch miejsc P0
przecinku oraz slownie.
3. Cena powinna zawieraó wszelkie koszty zwi4zane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiçdzy Zamawiajqcym, a Wykonawcq odbywaé sic bqdq w zlotych
poiskich.
5. Zamawiajjcy wybierze ofertç Wykonawcy na wykonanie zadania, która bçdzie zawierala lqcznie
najniszq cenç umownq brutto wykonanego zamówienia i bçdzie zgodna z niniejszym zapytaniem.
Ocena ofert dokonywana bçdzie wedhig nastçpujicego wzoru:
najnisza cena ofertowa brutto
C = -----------------------------------------------------x 100 pkt.
cena brutto oferty badanej
5. Wykonawea okre1a ceny realizacji zamówienia poprzez wskazanie cen jednostkowych netto/brutto
obejmuj,lcq kwotç podatku VAT.
7. Kryterium wyboru ofert - cena 100 pkt.
8. Ka2dy oferent przed1oy tylko jednq ofertç. Oferta wykonawcy, Wry przedloy wiçcej niz j edn
ofertç, zostanie odrzucona.

VIII. Informacje o forma1nociach:
1. 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, (oferta z najniszq cenq brutto) Zamawiajqcy powiadomi
Wykonawcç.
2. Zamawiajqcy zawrze umowe z wybranym Wykonawcq p0 przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie póniej nit w terminie zwitzania ofert4.
3. Jeeli Wykonawea, którego oferta zostala wybrana uchyli sic od zawarcia umowy, Zamawiajcy
wybierze kolejnq ofertç najkorzystniejszq sporód ziozonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postçpowania nie przyslugujq Wykonawcom grodki ochrony prawnej okrelone w
przepisach Ustawy Prawo zamówieñ publicznych tj. protest, odwolanie, skarga.
5. Niniejsze postçpowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnctrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiajcego. Nie maJ4 w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
zamówieñ publicznych.

Za1czniki:
- formularz oferty - zalqcznik nr 2a,
- owiadczenie - zalqcznik nr 1 do zapytania ofertowego
- projekt umowy - zalqcznik nr 2,
- owiadezenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach - zalqcznik nr 3.
- owiadczenie - klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych- zalqcznik nr 4,

ZA
12/11/2019

WOJT /MINV
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ittVc KVdWak

(data, podpzs i pleczqica
osoby zatwierdzajqcej postcAowanie)

Zalqcznik nr 2a
(pieczqtka adresowa Wykonawcy)
NIP.....................................................
REGON..............................................
tel.: .....................................................
fax......................................................
e— mail: ..............................................
FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY
Zamawialacy:
Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ..........................prowadzone w oparciu
o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1943 zpon. zm. )na zadanie pn:,, Zapewnienie miejsca dia zwierzt gospodarskich z terenu gminy
Leoncin w gospodarstwie rolnym w rok 2020".
Ja!My, niej podpisany/i,
dzialajqc w imieniu i na rzecz:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach okrelonych w
zapytaniu ofertowym odpowiednio za:
a) Dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy diajednego zwierzçcia (koñ, bydlo) wynosié bçdzie
zi, (slownie zlotych:_____________________________________________________ ),
brutto:
b) Dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy diajednego zwierzçcia (trzoda chiewna) wynosió
bçdzie brutto: _________ zi, (slownie ziotych:________________________________________________ ),
c) Dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy diajednego zwierzçcia (koza, owca) wynosié bçdzie
zi, (slownie ziotych:_______________________________________________________ ),
brutto:
d) Dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy dlajednej sztuki drobiu wynosió bçdzie brutto:
zi, (slownie ziotych:_____________________________________________________ ),
zi
).

Lcznie koszt poz. a + b + c + d wynosiC bçdzie brutto
(slownie ziotych:_______________________________

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do .....................................................
3. Owiadczamy, i2 uwaamy sic za zwiqzanych niniejszq ofertq przed okres 30 dni liczqc
od daty wyznaczonej na skiadanie ofert.
4. Owiadczamy, ze zapozna1imy sic z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy
i zobowizujemy sic, w przypadku wyboru naszej ofertyjako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego.
miejscowoé i data
/Podpis i pieczqtka osoby upowanionej
do podpisywania oferty/

Zal4cznik nr I
do zapytania ofertowego

OWIADCZENIE
Ja niej podpisany

(imiç i nazwisko)
PESEL * -

NIP:*

zamieszkaly:

prowadzcy dziala1noé gospodarcz pod nazwq:

na podstawie wpisu do:

Miejsce prowadzenia dziala1noci:

Niniejszym informujç, ze w stosunku do mnie nie otwarto Iikwidacji, nie ogloszono
upadlo ci*.

I Miejscowoé i data/

IPodpis i pieczç osoby uprawnionej
do podpisywania ofertyl

GKZP.272. .2019

Zalqcznik Nr 2
do zapytania ofertowego
Umowa
o wykonanie uslugi

Zawarta w dniu ..................w Urzedzie Gminy Leoncin pomiedzy:
Gminq Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin,
zwana w dalszej czçci umowy Z1eceniodawc
NIP: 531-16-66-399; REGON: 013270471,
reprezentowan przez: Wójta Gminy - Adama Miroslawa Krawczaka,
przy kontrasygnacie Skarbnika- Marii Jolanty Zalewskiej,
a...............................................................................................................
NIP................................................
zwanq w dalszej treci Wykonawc
reprezentowan przez:
zostala zawarta niniejsza umowa bez stosowania ustawy Pzp o nastcpujcej treci:
§1
1. Zamawiajqcy zieca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania uslugç po1egajcq na zapewnienie
miejsca dla zwierzqt gospodarskich z terenu gminy Leoncin w wiasnym gospodarstwie rolnym
poloonym w miejscowoci .........................gmina Leoncin.
2. Do obowiqzków Wykonawcy nalezy w szczeg61noci:
a) zapewnienie pomieszczeñ gospodarskich odpowiednio przystosowanych dia odlowionych
/wylapanych zwierzt i drobiu,
b) zapewnienie transportu odlowionychlwylapanych zwierzt gospodarskich przy pomocy grodk6w do
tego przystosowanych, które nie bçd4 stwarzaé zagroenia dia ich 2ycia i zdrowia ani zadawaó im
cierpienia.
c) zabezpieczenie calodobowej karmy dia odlowionego/wylapanego zwierzçcia gospodarskiego.
3. Wykonawca owiadcza, ze posiada uprawnienia i warunki do wykonanie przedmiotu umowy.
§2
Umowa zostaje zawarta od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
1. Strony usta1aj, 2e z tytulu realizacji niniejszej umowy Zamawiajqcy wyplaci Wykonawcy
wynagrodzenie umowne w wysokoci ogólem. ....................... zi brutto (slownie ..................zi) platne
miesiçcznie w zgodnie z oferta cenowq Wykonawcy., przy zastosowaniu cen jednostkowych za:
a) Dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy diajednego zwierzçcia (koñ, bydlo) wynosié bedzie
brutto:
zi, (slownie ziotych:
),
b) Dobowy koszt obslugi 1 zabezpieczenia karmy diajednego zwierzçcia (trzoda chiewna ) wynosié
bçdzie brutto:
zi, (slownie zlotych:________________________________________________
c) Dobowy koszt obstugi i zabezpieczenia karmy diajednego zwierzçcia (koza, owca ) wynosió bçdzie
brutto:
zi, (slownie zlotych:
),
d) Dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy dlajednej sztuki drobiu wynosid b(pdzie brutto:
zl, (slownie ziotych:
),
2.Na1e±noó zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy p0 stwierdzeniu wykonania
przedmiotu umowy i z1oeniu faktury/rachunku wystawionej na Zamawiajcego: NABYWCA: Gmina
Leoncin
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin NIP 531 - 16— 66— 399 ODBIORCA: Urzqd
Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury.
IM
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowi4zuje sic do:
1) przestrzegania przepisów prawa uj(ptych zwlaszcza w:
a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) zwanej
dalej ustawq o ochronie zwierz4t,

b) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób zakanych
zwierzt
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1967 ze zm.) zwanej dalej ustawq o ochronie zdrowia zwierzt oraz
zwalczaniu chorób zakanych zwierzt,
c) wlaciwych rozporz4dzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw.
§5
1. Wykonawca zobowiqzuje sic zaplacié Zamawiajqcemu karç umownq w wysokoci 10 % wartoci
umownej, w przypadku odstqpienia od umowy z powodu oko1icznoci, które wynikly z winy
Wykonawcy.
3. Zamawiajcy zobowiqzuje sic zaplaciá Wykonawcy karç umownq w wysokoci 10 % wartoci
umownej, w przypadku odstqpienia od umowy z powodu oko1icznoci, które wynikly z winy
Zamawiajqcego.
3. Stronom shiy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajcego wysokoá kary umownej.
§6
1. Zamawiajqcy make odstpié od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji raqcego
naruszania przez Wykonawcç postanowieñ niniejszej umowy, b4& naruszenia przepisów prawa przez
Wykonawcc, które wplywalyby negatywnie na wykonywanie przedmiotu umowy.
2. W przypadku odstpienia przez Zamawiajqcego od umowy Wykonawcy przysliiguje wynagrodzenie
za na1e4cie zrealizowane prace. Zamawiajqcy winien ustalié wartoé na1eycie zrealizowanych przez
Wykonawcç prac. W celu ustalenia wartoci zrealizowanych prac Zamawiajcy bçdzie wspólpracowal z
Wykonawcq.
3. Ods4pienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewanoci. Do owiadczenia o
odstqpieniu od umowy na1ey dohczyó pisemne uzasadnienie.
4. W przypadku zaistnienia innych przyczyn ni2 okre1one w ust. 1 i 2 odst4pienie jest dopiero wtedy
skuteczne, jee1i strona wypowiadajqca umowç wyznaczy drugiej stronie 14 dniowy termin do
wypehiienia postanowieñ umowy i poinformuje j, ze p0 bezskutecznym uplywie tego terminu odstqpi od
umowy.
§7
1.W sprawach lie uregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i innych przepisów w1aciwych dia przedmiotu zamówienia.
2. Wszelkie spory wynikajqce z realizacji treci niniejszej umowy, w przypadku nie osigniçcia
w drodze bezporednich negocjacji, poddawane bçd4 orzecznictwu sqdu
porozumienia
powszechnego w1aciwego dia siedziby Zamawiajqcego.
3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treci niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod lygorem
niewanoci.
4. Umowa niniejsza sporzqdzona zostala w 2 jednobrzmicych egzemplarzach, p0 jednym dia kadej
Stron.

ZAMAWIAJ4CY

WYKONAWCA

Zalqcznik Nr 3

.,dnia

.2019r.

OWIADCZENIE
0 NIEZALEGANIIJ W PODATKACH I W OPLATACH SKARBOWYCH

wiadoma odpowiedziaInoci karnej za skiadanie falszywych owiadczeñ wynikaj4cej z art. 297 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1600),
DANE identyfikacyjne - identyfikator
NIP..........................................................................................................................
Imiona.....................................................................................................................
Nazwisko..................................................................................................................
dataurodzenia............................................................................................................
Adressiedziby......................................................................................................
(wnioskodawcy)
0wiadczam co nastcpuje:
Ja niej podpisana owiadczam, ze nie posiadam za1egloci podatkowych ani skarbowych, oraz, ze wobec
mnie nie jest prowadzone 2adne postepowanie egzekucyjne w administracji ani postepowanie
egzekucyjne inne ni2 podatkowe zobowiqzania a take, 2e nie jest prowadzone wobec mnie postepowanie
w sprawach o przestçpstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe - wg stanu na dzieñ 30 wrzesnia
2019 r.

(Podpis z podaniem nazwiska i imienia
oraz pieczqtka wnioskodawcy)

Za1cznik nr 4

OSWIADCZENIE

Wyra2am zgodç na przetwarzanych moich danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1
lit, a) rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie
swobodnego przeplywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzdzenie
o ochronie danych osobowych), w tym danych przetwarzanych w systemic informatycznym
administratora danych i poza nim, poprzez wykonanie obowizków przez pracowników Urzçdu
Gminy Leoncin, w celu udzialu w zapytaniu ofertowym oraz na potrzeby zwiqzane z realizacjq,
rozliczeniem i trwa1oci4 zadania. Zakres moich danych osobowych, co do których wyra±am zgode
na przetwarzanie: imiç, nazwisko oraz pozostale dane wskazane w mojej ofercie.

Data i czytehiy podpis osoby uprawnionej

Klauzula informacyjna dot przetwarzania danych osobowych
(informacja dla uczestników zapytañ ofertowych)
Na podstawie art. 13 ust. 1 1 2 rozporzdzenia Parlamentu Europej skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych
osobowych I w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujç, ze:
Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Leoncin,
danych
z siedzibq w Urzçdzie Gminy Leoncin, przy ul. PartyzantOw 3, 05-155 Leoncin,
tel. 22/785-66-00, email: ug.leoncin@tlen.pl.
Inspektor
W Urzçdzie Gminy Leoncin zostal wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
z którym mozna sic skontaktowaó poprzez adres poczty elektronicznej:
Ochrony Danych
iod(leoncin.pl lub pisemnie (na adres administratora).
Cele oraz podstawa
Pani / Pana dane bçd, przetwarzane w celach przeprowadzenia postcpowania
prawna przetwarzania w trybie Zapytania ofertowego i zawarcia umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
ogolnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych.
PaniiPana dane osobowe bçdq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakoñczenia postcpowania o udzielenie zamówienia,
Okres przez ktory
ajeeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly
dane bçd4
czas trwania umowy oraz zgodnie z zalqcznikiem Instrukcji Kancelaryjnej
przechowywane
okrelajcym okresy archiwizowania dokumentów, przez okres 5 lat od dnia
zakoñczenia postcpowania o udzielenie zamówienia, a umowy przez okres 10 lat.
Dane osobowe mogq byó udostcpniane upowanionym pracownikom
Administratora, czlonkom organów Administratora, podmiotom dostarczajqcym
Odbiorcy danych
lub utrzymujqcym infrastrukturç IT Administratora, uslugi prawne oraz innym
podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiqzków
wynikajcych z zawartych umów cywilnoprawnych powierzyl dane osobowe
(procesorom), a take organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych
na podstawie przepisOw prawa, w szczegolnoci w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zamówieñ publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 157912018 zpOn zm.).
Przyshiguje Pani/Panu prawo dostçpu do swoich danych osobowych, ich usuniçcia,
przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
Prawa podmiotOw
sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo do
danych
cofniçcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnoó z prawem
przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniçciem; jak
r6wnie2 prawo do wniesienia skargi do wlaciwego organu nadzorczego- Prezesa
Urzçdu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja
Dane osobowe osOb zarejestrowanych nie bqd4 przetwarzane w sposób
o profilowaniu
zautomatyzowany, w tym równiez w formie profilowania.
Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywaó Pana/Pani danych osobowych
Przekazanie danych do pañstwa trzeciego lub organizacji micdzynarodowej, w tym r6wniet do takich
w stosunku do których Komisja Europejska stwierdzila odpowiedni stopieñ
ochrony.
Podanie przez Pana/Pani4 danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny do
skutecznego ziozenia oferty w Zapytaniu ofertowym i zawarcia umowy.

