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Z A M A W I A J Ą C Y 

Gmina Smyków 

Smyków nr 91 

26-212 Smyków, 

woj. świętokrzyskie 

tel. (041) 37 39 181 , fax: (041) 37 39 181 

e-mail: gmina@smykow.pl 

REGON: 291010719, NIP:658-19-39-608 

Znak sprawy: Zp.271.GK.27.2019 

 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  
W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO 

 
 

   Na podstawie Zarządzenia  Nr 7/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 stycznia 2018r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro  
 

Gmina  Smyków zaprasza do złożenia oferty na zadanie  
 
  

OPRACOWANIE OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA POBÓR WÓD 

PODZIEMNYCH Z UJĘCIA PRZYŁOGI GMINA SMYKÓW                            

I UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO 
 
 
 

 
 
 
 
Sporządziła: Maria Lachowska – inspektor d/s gospodarki komunalnej 
                                                                                      

 Zatwierdzam: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Smyków dnia 23.10.2019 r.  
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Rozdział 1. Zamawiający  
 
Zamawiający: 
Gmina Smyków  
 Smyków  nr 91, 26-212 Smyków , 

tel.  (041) 37 39 181 , fax. 37 39 181,  e-mail : sekretariat@smykow.pl 

Rozdział 2.  Informacje uzupełniające 
 
2.1Postępowanie, oznaczone jest numerem: Zp.271.GK.27.2019 
2.2 Wykonawcy porozumiewający się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer,         

a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania powinny być kierowane na adres 
podany powyżej. 

2.3 Ilekroć w niniejszym zapytaniu stosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia,         
o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.). 

2.4 Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy 
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia. 

2.5 Miejsce publikacji ogłoszenia o zaproszeniu: 
   1) Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego, 
   2) tablica ogłoszeń Zamawiającego. 
 
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są usługi polegające na: 
1. Wykonanie kompletnego operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla ujęcia wody 

w Przyłogach dla studni nr 2 (działka nr 36), studni nr I (działka nr 214/4) i studni nr III (działka 
nr 208) w Przyłogach w ilości: 

 - studnia nr 2 Qśr.d = 460,8 m³/d, 
 - studnia nr I Qśr.d = 192,0 m³/d, 
 - studnia nr III Qśr.d = 288,0 m³/d, 
Pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją znak RO.LZ.6223-14/2010 z dnia 26.03.2010r.  na 
pobór wód podziemnych z ujęcia Przyłogach obowiązuje do dnia 26.03.2019r. 
 
2. Wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

do odpowiedniego organu wydającego pozwolenia wodnoprawne. 
3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji udzielającej pozwolenie wodnoprawne. 
 
 
Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje będące w jego posiadaniu, tj. dokumentację 
hydrogeologiczną dla studni nr I i nr III, projekt prac hydrogeologicznych dla studni nr 2, informacje 
o zapotrzebowaniu na wodę, parametry techniczne urządzeń zamontowanych na stacji 
wodociągowej oraz ilość zużywanej wody. 
W/w operat należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z 

Ustawą Prawo Wodne (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 2268). 
Operat należy wykonać ilości 4 szt. w formie papierowej i 2 szt. na nośniku elektronicznym  
Zakres prac do wykonania operatu wodnoprawnego obejmuje uzyskanie wszelkich materiałów 
wyjściowych do opracowania części opisowej i graficznej. Wykonawca musi je uzyskać we 
własnym zakresie i na koszt własny. Koszty uzyskania w/w materiałów, takich jak m.in. mapy 
sytuacyjno-wysokościowe, mapy przeglądowe, wypisy z rejestru gruntu, opłaty administracyjne i 
skarbowe, informacje geologiczne, dojazdy, pobyty oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca  

mailto:sekretariat@smykow.pl
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Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 
 
Realizacja zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy do  28.02.2020r.  
Za  wykonanie zamówienia uważa się datę uzyskania ostatecznego pozwolenia wodno-
prawnego. 
 
Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w 
postępowaniu, w szczególności dotyczące: 
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa  nakładają obowiązek ich posiadania; 
b/ posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędnego do wykonania zamówienia 
c/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 
- Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania 

operatu wodno-prawnego 
d/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
e/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu     

przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, 
5.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – 

nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( dołączonych do 
oferty). 

 
Rozdział 6. Informacja o dokumentach  jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia  spełniania warunków udziału w  postępowaniu 
 
6.1. Oferta  musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1/. Oferta na wykonanie zamówienia  (załącznik Nr 1), 
2/ Parafowany wzór umowy (załącznik Nr 2), 
3/ Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (załącznik Nr 3) 
 
 
Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami , 

wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami. 
7.1  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  
7.2  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. 
7.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść zaproszenia, o ile nie doprowadzi to do naruszenia zasady równego 
traktowania oferentów. 

7.4 Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 
terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie. 

7.5 Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Maria Lachowska w 
godzinach pracy Urzędu  od 7.30 do 15.30. 
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Rozdział 8. Opis sposobu przygotowania ofert 

8.1. Ofertę należy złożyć do dnia 31.10.2019r. roku do godz. 12.00  . 

1) Ofertę należy złożyć  pisemnie lub  faksem lub email. 
2)  Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom. 

8.2 Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

 
Rozdział 9. Opis sposobu obliczania ceny. 
10.1 Cena oferty jest ceną brutto i winna uwzględniać wszystkie zaproszenia oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
Cena podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 musi być wyrażona w 
polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  z wyodrębnieniem 
należnego podatku VAT . 

 
Rozdział 10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród ofert Wykonawców będzie cena   
brutto – 100%. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie z najniższą ceną. Ilość punktów 
przyznanych pozostałym ofertom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: 

pktPCOB 100
 C

 C

OB

N  

gdzie: 
PCOB - ilość punktów za cenę dla badanej oferty 
CN - najniższa zaoferowana cena, 
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej 

Punkty będą obliczane i zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Rozdział 11. Informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który 
złożył najkorzystniejsza ofertę.  
 
Rozdział 12. Środki ochrony prawnej – wyłączenia  
Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, ani odwołanie do Zamawiającego co do sposobu rozstrzygnięcia 
postępowania. 
 
Zaleca się, aby wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz pozyskała na swoją 
odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje niezbędne w przygotowaniu oferty i kalkulacji 
wynagrodzenia. 
 
Rozdział 13. Załączniki 
 
Załącznik nr 1Formularz oferty 
Załącznik nr 2 Wzór umowy. 
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 ZAŁĄCZNIK   Nr  1 
                                                  
 
 
                                                                        .......................... dnia ...................... 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Smyków 
Smyków 91 
26-212 Smyków 

 OFERTA  CENOWA 

Dane dotyczące Wykonawcy 
Nazwa: ................................................ 
Siedziba: ................................................  
Adres poczty elektronicznej: ................................................  
Strona internetowa:  ................................................  
Numer telefonu:  0 (**) ......................................   
Numer faksu:   0 (**) ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ........................................... 
 

 Nawiązując zaproszenia do złożenia oferty cenowej na 

OPRACOWANIE OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA POBÓR WÓD 

PODZIEMNYCH Z UJĘCIA PRZYŁOGI GMINA SMYKÓW 

I UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO 
 

 

 
 Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
  
 
- Razem brutto ........................ zł.  
 
(słownie: .......................................................................................................................................) 
 

 Oświadczenia: 

 1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do Wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 2. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

 3. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia 

 4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

Wykonanie zamówienia. 

 5.  Oświadczamy,  że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
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6.  Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 

28.02.2020r. 

7. Osobą( osobami) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań 

umowy  

jest/są………………………………………….. 
 

tel. kontaktowy………………………………………..   faks…………………………………… 
 
Oferta została złożona na ………………. ponumerowanych stronach 
 
 
 
                                                                         
 
        …...................................................... 

              Czytelne podpisy osób uprawnionych   

                         do reprezentowania Wykonawcy     
 
 
 
 
 
 



 

 

 ZAŁĄCZNIK   Nr  2 
                                                
 
                                                                    

         Umowa Nr …........./2019 
 
Zawarta w dniu  …................. r. w Smykowie  
pomiędzy Gminą Smyków w,  imieniu której działa : 
 
Wójt  Gminy Smyków - Pan  Jarosław Pawelec   
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Wiesławy Lesiak 
zwanym w dalszej treści umowy  Zamawiającym 
a  …................................................................. 
w imieniu której działa : 
…........................................................ 
zwanym w dalszej treści umowy  Wykonawcą 
 

 
§1 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty w dniu …........... w oparciu o Zarządzenie Nr 
7/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000euro  
. 

§2 
 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się opracować operat wodnoprawny  na pobór 

wód podziemnych z ujęcia wody w miejscowości Przyłogi zwanym dalej także projektem lub 

inwestycją, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego,  

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się:  
a. wykonać przedmiot umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, złożoną oferta, i 

obowiązującymi w tym zakresie  przepisami prawa.  

b. niezwłocznie i nieodpłatnie poprawić operat wodnoprawny w przypadku zgłaszania 
jakichkolwiek błędów, niezgodności itp. do Zamawiającego przez organ wydający pozwolenia 
wodnoprawne.  

c. wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do 
odpowiedniego organu wydającego pozwolenia wodnoprawne. 

d. uzyska w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenie wodnoprawne. 
 
3. Realizacja zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy do  28.02.2020r.  

 
§ 3 

 
1. Wykonawca  oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące 
należyte wykonanie przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że opracowany operat wodnoprawny będzie wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

3. Wykonawca oświadcza, że prace objęte umową, wykona z należytą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  



 

 

 

 

 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2, za przeniesienie prawa własności 

egzemplarzy operatu wodnoprawnego, za przeniesienia praw autorskich do operatu 

wodnoprawnego oraz za udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w 

niniejszej umowie strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie brutto ………….. zł  

(słownie: …………………………………………) , w tym VAT .  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji, w tym ze względu na zmianę 

cen. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie wystawionej faktury  na  rachunek 

……………………………………….. w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 

4. Podstawą do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół końcowy odbioru przedmiotu 

umowy. 

 

§ 5 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                          

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych 

okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego   z 

tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt a, pkt c, 
umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia za przedmiot umowy brutto.  

c) za nieuzupełnienie braków złożonych wniosków w terminach określonych w wezwaniach 
organów do uzupełnienia wniosku 50,0 zł  za każdy dzień zwłoki. 

d) za nie złożenie wniosków, o których mowa w §2 ust. 2 pkt c w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki.     

2. Za wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uważa się wynagrodzenie umowne brutto za cały 
przedmiot umowy. 

3. Kara umowna winna być zapłacona przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania 
żądania zapłaty od Zamawiającego. W razie zwłoki w zapłacie kary Zamawiający może 
potrącić ją z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli rzeczywiście poniesiona 

szkoda przewyższa wartość kary umownej. 
2. Termin usunięcia wad w operacie  ustala Zamawiający, powiadamiając Wykonawcę w formie 

pisemnej.  

3.Po bezskutecznym upływie terminu 14 dni wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wad, Zamawiający może dokonać usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, o 



 

 

czym powiadomi Wykonawcę na piśmie albo może od umowy odstąpić. 

4.Wszelakie wady i usterki operatu wodnoprawnego  określonego w § 2, których istnienie zostało 
ujawnione dopiero w trakcie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, Wykonawca ma obowiązek 
usunąć nieodpłatnie .  
5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady operatu wodnoprawnego wygasają w 
stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem  odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu 
rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tych operatów. 
6. Zobowiązuje się Wykonawcę operatu wodnoprawnego do nieodpłatnego wprowadzenia 
ewentualnych zmian i uzupełnień braków w operacie stwierdzonych na etapie prowadzonego 
postepowania administracyjnego w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia lub innym uzgodnieniom z 
Zamawiającym  

 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, iż na podstawie przenosi w ramach wynagrodzenia określonego w  § 4 
ust.1 na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe  do operatu będącego przedmiotem niniejszej 
umowy, jak również prawo własności egzemplarzy, na których operat został utrwalony.    

2. Zamawiający uzyskuje prawo do korzystania z operatu w zakresie: 
  
a) prawa do utrwalania i zwielokrotniania całości lub części operatu technika drukarską 
reprograficzną zapisu magnetycznego, oraz technika cyfrową, wprowadzania do pamięci 
komputera, 

b) prawa do udostępniania osobom trzecim, 

c) prawa do realizacji,  

d) prawa do wprowadzania do obrotu 
e) prawa do wykorzystania poszczególnych elementów lub całości operatu, 
f) prawa do publicznego udostępniania w szczególności w formie makiet, szkiców itp. Oraz taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  
3. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie zmian do operatu będącego przedmiotem 
niniejszej umowy przez Zamawiającego lub wskazania przez niego osobie  trzecią.  

 
 

§ 8 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istniejącej 
zmiany lub okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od uzyskania 
informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności.  

 
§ 9 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności 

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ustawy - Prawo budowlane oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych 
powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 
 



 

 

 
§ 10 

 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

2. Spory wynikłe z wykonania umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną część umowy stanowią załączniki: Oferta Projektanta. 

  WYKONAWCA         ZAMAWIAJACY 



 

 

 ZAŁĄCZNIK   Nr  3 
  

 
 

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 Wójt Gminy Smyków, Smyków 91, 26-212 

Smyków, tel./fax 41-373-91-81, e-mail: sekretariat@smykow.pl 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Smyków jest Pan Marcin Serek, 
kontakt: iod@smykow.pl, tel. 41-373-91-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

OPRACOWANIE OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH Z 
UJĘCIA PRZYŁOGI GMINA SMYKÓW  I UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 

 
prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30000,00 
euro 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm), 

dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; 

 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.  

 

                                                                ..………………………………………….                                                                                      
podpis osoby informowanej potwierdzający  

zapoznanie się z treścią niniejszej informacji)     
 ……………………………………………. 
(miejscowość, data) 

 
 


