Oddział Terenowy w Kielcach
KIE.WOP.260.7.2018.KM
Kielce, dnia 10.09.2018r.
Z A T W I E R D Z A M:

.............................................
(podpis)

Og ł osz e ni e o z a mó w ie niu /
SpecyfikacjaIstotnychWarunków
Z a m ó w i e n i a (SIWZ)
1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach
ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce, tel. (41) 3433190 fax. (41) 3687049
strona internetowa: www.kowr.gov.pl; e-mail: kielce@kowr.gov.pl;
NIP: 527–281–83-55

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi
społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ze zmianami).
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia
zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
Pomocniczo w celu przeprowadzenia postępowania stosuje się zapisy ustawy oraz zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych pt. „Lekcje zdrowia”
3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych pt.
„Lekcje zdrowia”
3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych
pt. „Lekcje zdrowia” na terenie województwa świętokrzyskiego. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I-III, w
których uczestniczyć będzie około 250 osób. Lekcje odbywać się będą w wybranych szkołach z terenu województwa
świętokrzyskiego. Zamówienie obejmować będzie część teoretyczną i praktyczną.
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Część teoretyczna
Wykład eksperta z dziedziny zdrowego odżywiania, produkcji ekologicznej, np. dietetyka, który opowie dzieciom o
tym, jak ważne jest jedzenie zdrowej żywności, szczególnie ekologicznej.
Część praktyczna
Przygotowanie i degustacja zdrowych, ekologicznych posiłków.
3.1.2 Wykonawca powinien posiadać:
a) doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
3.2 Szczegółowy opis współpracy:
1. Strony zobowiązują się do współdziałania w wykonaniu Umowy,
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ośmiu lekcji zdrowia, trwających 45 minut każda.
4. Lekcje zdrowia odbywać się będą w wybranych szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania dojazdu na miejsce prowadzenia warsztatów we własnym
zakresie.
6. Liczba dzieci podczas jednych zajęć ok. 30.
7. Wykonawca zapewnieni produkty spożywcze, które są niezbędne do przeprowadzenia warsztatów.
8. Wykonawca zapewnieni zakup materiałów samplingowych w razie potrzeby.
3.3 Termin realizacji zamówienia:
Rok szkolny 2018/2019 w miesiącach wrzesień/październik/listopad – dokładne terminy zostaną ustalone
po wyłonieniu Wykonawcy i po konsultacji ze szkołą.
3.4 Wspólny Słownik; CPV – 80310000-0; 80310000-8
4.
5.
6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin i miejsce wykonania przedmiotu.

6.1. Wszystkie szkolenia należy zrealizować na terenie województwa świętokrzyskiego.
6.2 Szkolenie należy zrealizować w terminie do 30 listopada 2018r.
7. Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:
7.1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze
wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
7.1.2 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
7.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia, a wskazany
Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty
w zakresie:
7.2.1 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
7.2.2 braku podstaw wykluczenia
7.2.3 potwierdzeniu spełnienia warunków przedmiotowych
7.3 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do
wykluczenia
7.3.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań
oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 7.2.

wystarczającym jest złożone wraz z ofertą

7.3.2 zdolności technicznej lub zawodowej;
a) wykonane usługi
Na potwierdzenie należy złożyć:
str. 2

wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości. przedmiotu
usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane należycie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał minimum:
 dwie usługi polegające na prowadzeniu warsztatów/zajęć związanych z edukacją prozdrowotną i promocją
zasad zdrowego żywienia.
7.3.3 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie
zgodnie z założeniami w pkt. 7.2.
7.3.4 Nie podlegają wykluczeniu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży
na potwierdzenie następujące dokumenty:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
8. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
9. Zamówienia powtarzające.
9.1. Zamawiający nie przewiduje wykonanie zamówień powtarzających.
10. Dodatkowe wymagania od Wykonawców:
10.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia innej firmie (podwykonawcy)
jest zobowiązany do:
10.1.1 Określenia w złożonej ofercie informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez
podwykonawców.
10.1.2 Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 kodeksu cywilnego.
10.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
10.3 Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze wskazanymi
w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę
i zobowiązania jego członków.
11. Informacje dotyczące warunków składania ofert:
11.1 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia
oferty.
11.2 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
11.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
12.1 Oferta musi zawierać:
OŚWIADCZENIE WOLI (OFERTA) ZAWIERA
1

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – Załącznik nr 1 do SIWZ.

2

Oświadczenia

3

1.

Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty
załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKI PODMIOTOWE - SKŁADANE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy
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2.

Wykaz wykonanych usług szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie.
Powyższe dokumenty, wykazy i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki w SIWZ i wykazać brak
podstaw do wykluczenia

12.2. Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 12.1.
Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
12.3. Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej.
Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która
nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
12.4. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto do oferty należy załączyć informację w formie opisowej, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12.5. Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez
podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność
z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do
reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej)
lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być
złożone w formie oryginału.
12.6. Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę
warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do
złożenia takiego oświadczenia.
12.7. Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli
oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego
tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez wykonawcę.
12.8. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub
niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty.
13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
13.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się
z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która otrzymuje
dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub
informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres email i numer faksu został podane
w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa
się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów
w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne
jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.
13.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
14. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
14.1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Magdalena Surmacz, e-mail: magdalena.surmacz@kowr.gov.pl
Urszula Luty, e-mail: urszula.luty@kowr.gov.pl
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać, w godz. od 08:00 do 15:00 pod
wymienionymi powyżej numerami telefonów lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
15. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
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16. Opis sposobu przygotowania ofert:
16.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie
wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
16.2 Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego,
określonych/w SIWZ.
16.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej
treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
16.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych pt. „Lekcje zdrowia” Postępowanie
nr KIE.WOP.260.7.2018.KM. Nie otwierać przed 18.09.2018r. godz. 11:30.
16.5 W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego
braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty
pocztą lub pocztą kurierską za jaj nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
17. Miejsce i termin składania ofert:
17.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Kancelaria – pok. 1, parter w terminie do dnia 18.09.2018r.
do godziny 11:00.
17.2 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.
18. Miejsce i termin otwarcia ofert:
18.1. Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 18.09.2018r. o godzinie 11:30.
18.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy
otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
18.3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń
lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad
określonych w art. 26 ust 3.
18.4. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
18.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
19. Sposób obliczenia ceny oferty:
19.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich
opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ.
19.2 Cena oferty jest ceną brutto, zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. Cena musi być podana w złotych
polskich cyfrowo i słownie.
19.3 Rozliczenia między zamawiającym, a Wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.
20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
20.1 Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek w treści oferty w zgodzie z normą prawną opisaną
w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.
20.2 Kryterium oceny ofert są: cena ofertowa 100%;
20.3 Wartość punktowa oferty będzie obliczana jako suma otrzymanych punktów w poszczególnych kryteriach:
Punkty za zaoferowaną cenę obliczona będzie według wzoru P1 – 100 pkt.:
Cmin
P1= -------------------------------- x 100
Co
gdzie :
P1 – uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1 %
Cmin – najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena badanej oferty.
20.4 Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą sumą pkt.
20.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszej specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru,
podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie
określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez
któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany
po zakończeniu postępowania odwoławczego.
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21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
21.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia umowy, określając miejsce
oraz termin zawarcia umowy.
21.2. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do Ogłoszenia
o zamówieniu.
21.3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:
21.3.1 Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty.
21.3.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę
prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani
przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę).
22. Istotne postanowienia umowy:
Określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
23. Informacje dodatkowe
23.1 Jeśli zaoferowana cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budziła wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub
kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy.
23.2 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
24. Klauzula informacyjna dotycząca 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 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej
KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30
 w KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach
ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod e-mailem iodo.kowr@kowr.gov.pl lub pisemnie na
adres siedziby wskazany powyżej.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o, w celach związanych z realizacją obowiązków
KOWR jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, a także w
celu realizacji obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o
zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalizujące przetwarzanie
danych osobowych wymienione w art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
 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 2017 r. poz. 1579 i 2018);
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z
przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym
imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak
również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty
prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie,
w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach
wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących
KOWR i w stosunku do niego.
Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od dnia zakończenia postępowania a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
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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: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** 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.

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)
 Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej.
 Załącznik nr 2 – Oświadczenia.
 Załącznik nr 3 – Projekt umowy.
 Załącznik nr 4 – Wykaz usług.

str. 7

Załącznik 1 do Ogłoszenia

……………………………………….

……………………………………..

(pieczęć firmy)

miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa
Wykonawcy:

Adres:
NIP:

fax:

Nr tel

email:

UWAGA: proszę podać czytelny adres e-mail i nr faksu, na który Wykonawca
będzie otrzymywał od Zamawiającego wszystkie informacje związane z
prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert.
Nawiązując do ogłoszenia na:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych pt. „Lekcje zdrowia”
oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za:
CENĘ BRUTTO OGÓŁEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA …………………… PLN;
SŁOWNIE:

...............................................................................................................................
.... ZŁ
Na zaoferowaną cenę składa się;
Zorganizowanie i przeprowadzenie ośmiu lekcji zdrowia (dydaktycznych) zajęć teoretycznych
i praktycznych w zakresie określonym w SIWZ;
Każdy uczestnik otrzyma na własność w ramach kosztów warsztatów materiały wymienione i
opisane w SIWZ.
Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie usługi i uprawnioną do
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jest:
.....................................................................................................
( imię i nazwisko, funkcja)

Kierownikiem
–
koordynatorem
………………………………………………………………………..

warsztatów

jest:

( imię i nazwisko, funkcja)

-

oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do
rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ;
oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert;
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-

-

oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym dla
danego zadania opisanego w SIWZ;
oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy;
oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są
ponumerowane i cała oferta składa się z ............. kartek.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)
2)
3)
4)

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................

.............................................
Data i podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
1)
rozporządzenie 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).
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

………………………………………..

………………………………………

(pieczęć firmy)

miejscowość, data

OŚWIADCZAM
że przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia „Usługa
zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych pt. „Lekcje zdrowia”
spełniam warunki udziału w postępowaniu.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 kk.

oraz

OŚWIADCZAM
że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia „Usługa
zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych pt. „Lekcje zdrowia”
nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 kk.

........................................................
(imię

i

nazwisko,

podpis

upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 4
do Ogłoszenia

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

ODPOWIADAJĄCYCH PRZEDMIOTOWI ZAMÓWIENIA

Lp.

Podmiot na rzecz
którego usługa została
wykonana lub jest
wykonywana

Przedmiot
wykonanych lub
wykonywanych
usług

Data wykonanych
Wartość
lub
wykonanej usługi
wykonywanych
usług

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Miejscowość........................data...............

..............................
(czytelny podpis osób/ osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy)
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