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ŁÓD.WKUR.260.1.2019.KG.1

Łódź, dnia 13 listopada 2019 r.

OG ŁO SZ E NI E O Z AM Ó W I ENI U
- Z A PR OS Z ENI E D O S KŁ A D ANI A O F ER T
ZAMAWIAJĄCY:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Adres: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
reprezentowany przez:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi
ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź
zamówienia.publiczne.lodz@kowr.gov.pl
NIP: 5272818355
Godziny pracy: Pn-Pt. 8.00-16.00,

w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na podstawie przepisów art. 138o ustawy prawo zamówień
publicznych, na „Wykonanie usługi polegającej na stacjonarnej ochronie mienia stanowiącego nieruchomości zabudowane gospodarstwo rolne w Czarnożyłach gmina Czarnożyły powiat wieluński”

Oznaczenie sprawy: ŁÓD.WKUR.260.1.2019.KG
Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust.
1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – tekst jednolity) .
1.

Podstawa prawna wyboru trybu postępowania tj. art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych.
Zamawiający informuje, iż zamówienie - według klasyfikacji stosowanej zgodnie z nomenklaturą kodów Wspólnego
Słownika Zamówień CPV, spełnia warunki i może zostać udzielone w oparciu o przepisy art. 138o.
Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE z dnia
26 lutego 2014 r.
Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
Główny kod CPV:
79.71.00.00-4 - usługi ochroniarskie.
79.71.40.00 – 2 Usługi w zakresie nadzoru
98.34.11.40 – 8 Usługi dozorowania.

2.1.

Podział zamówienia na części. Informacja o składaniu ofert częściowych.

2.1.1 Zamówienie nie jest podzielone na części.
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2.2. Miejsce i termin składania ofert.
a)

miejsce – w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie pokój nr 315 pod adresem ul. Północna 27/29,
91-420 Łódź

b)

termin – 18.11.2019 r., godz. 08:30

2.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.

2.4.

a)

miejsce – w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 330 pod adresem ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

b)

termin – 18.11.2019 r., godz. 09:00

Sposób przygotowania i składania ofert.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczyć poprzez wyraźne określenie przedmiotu
zamówienia tj.: Oferta na „„Wykonanie usługi polegającej na stacjonarnej ochronie mienia stanowiącego
nieruchomości -zabudowane gospodarstwo rolne w Czarnożyłach gmina Czarnożyły powiat wieluński” o nr rej.
ŁÓD.WKUR.260.1.2019.KG z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 18.11.2019 r., godz. 09:00
a)

Wykonawcy składają oferty listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego zgodnie z pkt 2.2 lit a).
Wybór sposobu dostarczenia oferty pozostawia się Wykonawcy.

b) Jeżeli oferta zostanie złożona w innym miejscu niż wyznaczone przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2.2
lit a). lub jeżeli nie zostanie opisana w sposób wskazany w pkt 2.3 lit. a), to Wykonawca ponosi wyłączną
odpowiedzialność za ewentualne otwarcie oferty przed terminem lub niedostarczeniem jej na
posiedzenie komisji, na którym dokonywane będzie otwarcie ofert.
c)

Kryteria oceny ofert. Procedura wyboru Wykonawcy przedmiotowego zamówienia.
3.1

Zamawiający dokonuje wyboru kryterium, jakim będzie kierował się przy ocenie ofert i wyborze oferty
najkorzystniejszej.

3.1.1 Komisja przetargowa będzie kierować się następującymi kryteriami:
a)
3.2

Cena oferty brutto – maksymalnie 100,00 pkt (100%).

Obliczenie ceny ofertowej - wartość usługi.

3.2.1 Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym:
a)

kompleksowe wykonanie usługi w zakresie opisanym w pkt 4 z podpunktami.

b) wszystkie koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Wykonawcy związane z zawarciem
umowy na ww. usługę. Oferta powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności
świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie.
Składając ofertę, Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową brutto za 1 (jedną)
roboczogodzinę wykonywania usługi ochrony stacjonarnej realizowanej przez 1 pracownika, a także
cenę jednostkową brutto za jeden dojazd kontrolny grupy patrolowo-interwencyjnej (dalej GPI) oraz
łączną (całkowitą) cenę oferty brutto, będącą iloczynem przewidzianej ilości roboczogodzin i dojazdów
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GPI oraz ceny jednostkowej wykonywania danego rodzaju usługi. Nie podanie tych informacji w
formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Ogłoszenia.
d) Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
e)
3.3

Poszczególne ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób przyznawania punktacji w kryteriach oceny ofert określonych w pkt 3.1.1 lit a)

Lp.

kryterium oceny

1.

Cena

waga w pkt

Sposób obliczenia

(100pkt=100%)
Max 100,00 pkt

Wc=(Wn/Wb) x 100

gdzie:
Wc – oznacza ilość punktów badanej oferty w danym kryterium
Wn – oznacza najniższą zaproponowaną wartość w danym kryterium
Wb – oznacza zaproponowaną wartość w danym kryterium w badanej ofercie
3.4

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia postawione warunki, nie została odrzucona, nie
została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu oraz która uzyska największą ilość punktów
w oparciu o w/w kryteria oceny ofert. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym warunki udziału w
postępowaniu, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

3.5

W przypadku kiedy w postępowaniu nie wpłynie żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające
odrzuceniu ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, albo wszyscy Wykonawcy zostali
wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do bezpośredniego wskazania Wykonawcy pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia
nie zostały i nie zostaną w istotny sposób zmienione oraz udzielenia mu zamówienia po przeprowadzeniu
negocjacji.

4.
4.1
4.1.1

Opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na stacjonarnej, fizycznej i całodobowej ochrony
mienia przejętego do ZWRSP w wyniku wygaśnięcia umowy dzierżawy – Gospodarstwa Rolnego w Czarnożyłach
gmina Czarnożyły powiat wieluński, wraz ze wsparciem grup patrolowo-interwencyjnych.
Ochrona obejmuje zabudowania i inne mienie pozostające w budynkach i budowlach znajdujących się na dz. nr
ewid. 26/6 oraz 25/32 – zgodnie z załącznikiem graficznym (zaznaczenie granic działek objętych usługą ochrony)
stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
Ochrona obejmuje czas od dnia 18.11.2019 r. godz. 10:00 do dnia 31.01.2020 r. godz. 23:59.
Podane wyżej godziny rozpoczęcia realizacji usługi mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy w wyniku

uniemożliwiających dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy. W innym przypadku, data i
godzina rozpoczęcia usługi zostanie ostateczne ustalona w odniesieniu do terminu zakończenia procedury
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wyboru oferty najkorzystniejszej – a wartość usługi zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe podane w
ofercie Wykonawcy. Co do zasady przyjmuje się, że Wykonawca wyraża gotowość do rozpoczęcia świadczenia
usługi w przypadku poinformowania Wykonawcy przez Wykonawcę o udzieleniu zamówienia z 24 godzinnym
wyprzedzeniem (przed datą i godziną rozpoczęcia realizacji usługi).
4.2
4.2.1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Pod pojęciem ochrony rozumie się obecność pracowników ochrony w określonym miejscu i czasie oraz
podejmowanie przez nich wszelkich dozwolonych prawem działań celem udaremnienia lub odparcia
bezpośredniego zamachu na mienie Zleceniodawcy, a w szczególności stały nadzór, kontrola i zabezpieczenie
przed kradzieżą mienia Zleceniodawcy, a także działań przeciwdziałających wstępowi na teren chroniony osób
nieuprawnionych.

4.2.2

Do obowiązków Wykonawcy należy także ochrona terenu i mienia Zamawiającego przed pożarem i innymi
zdarzeniami mogącymi spowodować szkodę w chronionym obiekcie. Ta część obowiązków polega na prewencji
i alarmowaniu odpowiednich służb.

4.2.3

Ochrona oraz monitorowanie nieruchomości polegała będzie na pełnieniu służby ochronnej całodobowo, w
systemie zmian, we wszystkie dni tygodnia, w tym niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne, tak aby jeden
pracownik zapewniał ochronę obiektu przez cały czas.

4.2.4

Usługa będzie wykonywana w formie obchodu wyznaczonego terenu oraz interwencji i kontroli podejmowanych
przez grupę patrolową.

4.2.5

Wykonawca zobowiązuje się realizować zadanie ochronne, poprzez obsadzenie obiektu swoimi pracownikami w
ilości: 1 (jeden) pracownik ochrony w systemie:
Poniedziałek – Poniedziałek, 24 godziny/dobę, siedem dni w tygodniu wraz z dodatkowym wzmocnieniem
pracownika dozorującego w postaci zapewnienia dojazdu Grupy Patrolowo Interwencyjnej (GPI) oraz ilości
niezbędnej do utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dozorowanego terenu – przy czym przyjmuje
się co do zasady, iż poza przypadkami interwencji na żądanie (np. pracownika ochrony stacjonarnej) tj. w trybie
interwencji, GPI zobowiązane są dokonać kontroli zabezpieczenia ochranianej nieruchomości dwa razy na dobę
w godzinach nocnych – zgodnie z Instrukcją Dozoru.

4.2.6

CPV: Główny przedmiot:
79.71.00.00-4 - usługi ochroniarskie.
79.71.40.00 – 2 Usługi w zakresie nadzoru
98.34.11.40 – 8 Usługi dozorowania.
Zamawiający zaleca aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, odbył wizję lokalną chronionej

odpowiedzialność wszelkie dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania oferty, zawarcia
umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca.
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4.2.8

Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące usługę - osoby pełniące służbę w obiekcie były zatrudnione przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu przez cały okres obowiązywania umowy.
Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę
wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

4.2.8.1 Łącznie, przez cały czas trwania umowy, Zamawiający przewiduje realizację 1814 roboczogodzin ochrony
stacjonarnej oraz 151 podjazdów GPI – przy założeniu, że umowa wejdzie w życie w dniu 18.11.2019 r. o godz.
10:00. Przepis pkt 4.1.1.1 stosuje się odpowiednio.
4.3
5.

Obowiązki Wykonawcy – określono szczegółowo w załączniku nr 5 do Ogłoszenia – Instrukcja dozoru/ochrony.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
5.1.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:
a)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,

b)

posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

d)
5.2.

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający opisuje warunki oraz sposób oceny spełniania warunków dotyczących:
a)

dysponowania osobami zdolnym do wykonania zamówienia,

b)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,

c)
5.2.1.

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania
warunków dotyczących:

5.2.1.1

a)

dysponowania potencjałem technicznym,

b)

posiadania wiedzy i doświadczenia,

Za wystarczające w tym zakresie, Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę własnego oświadczenia
o treści potwierdzającej, iż dysponuje potencjałem technicznym oraz wiedzą i doświadczeniem w stopniu
niezbędnym do prawidłowego wykonywania i ukończenia realizacji usługi.

5.2.2. Wykonawca spełni warunek o którym mowa w pkt 5.2 lit a) jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował odpowiednio liczbą i kompetentnym personelem tj. wykaże że dysponuje lub będzie

mienia musza być zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r.- Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 z późn. zm.),

Strona
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5.2.3. Wykonawca spełni warunek o którym mowa w pkt 5.2 lit b) jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję na
prowadzenie usług ochrony mienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wydaną zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi świadczenia tego rodzaju usług.
5.2.4. Wykonawca spełni warunek o którym mowa w pkt 5.2 lit c) jeżeli wykaże, że posiada ważną polisę od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
5.3.

Składając ofertę, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
a)

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) Oświadczenia własne składane w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do
Ogłoszenia o zamówieniu,
c)

Imienny wykaz /personelu – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu,

d) Pełnomocnictwo, jeśli oferta Wykonawcy została złożona przez inną osobę niż wynika z dokumentów
rejestrowych.

5.4.

e)

Koncesję upoważniającą Wykonawcę do świadczenia przedmiotowej usługi.

f)

Polisę OC

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
informacji zawartych w dokumentach złożonych wraz z ofertą w stanie faktycznym na dzień składania ofert
zgodnie z zasadą „spełnia” / „nie spełnia”.

5.4.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania przez Wykonawcę braków w dokumentacji oferty w
zakresie dokumentów o których mowa w pkt 5.3, po upływie terminie składania ofert. Oferta zawierająca
braki w wymaganej dokumentacji tworzącej ofertę zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Ogłoszenia.
5.4.2. Oferta złożona w sposób niezgodny z treścią niniejszego ogłoszenia, zawierająca błędy w obliczeniu ceny
lub zawierającą rażąco niską cenę lub stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji zostanie odrzucona,
a Wykonawca który nie wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z udziału
w postępowaniu.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.
6.1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3.

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamówienia.publiczne.lodz@kowr.gov.pl
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6.4.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) Kamil Grzeszczyk – w zakresie przedmiotu zamówienia Tel. 662-187-535
b) Jarosław Gumiński – w zakresie procedury postępowania Tel. 42 636-53-26

7.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
7.1

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

7.2

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, iż zapoznałem się z projektem umowy i zobowiązuje się,
w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy (zgodnej z tym projektem) w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.3

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym
na zawarcie umowy, przedkłada :
a)

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik lub inna osoba która nie
została wcześniej (w oparciu o przedstawione dokumenty) ujawniona jako upoważniona do zawarcia
umowy z Wykonawcą.

7.4

Zamawiający informuje, iż Projekt umowy stanowi zbiór istotnych postanowień umowy. Zamawiający
dopuszcza możliwość zawarcia umowy na przedmiotową usługę z wykorzystaniem innego druku np.
formularza umowy funkcjonującego w instytucji/przedsiębiorstwie Wykonawcy, pod warunkiem że jej
istotne warunki w tym dotyczące sposobu płatności i rozliczeń pozostaną zachowane.
7.4.1

W przypadku gdy umowa zostanie zawarta z wykorzystaniem wzoru dostarczonego
przez Wykonawcę, w sytuacjach spornych lub nieuregulowanych wprost w jej treści,
Strony posiłkować się będą Projektem umowy załączonym do niniejszego Ogłoszenia
z przyjęciem za nadrzędną zasady, iż wszelkie powstałe rozbieżności będą
interpretowane zgodnie z jego brzmieniem na co Wykonawca wyraża zgodę.

8.

Klauzula informacyjna 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, z późn. zm.), dalej jako „RODO”
wszystkie osoby składające ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe Zamawiający informuje,
że:

osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail:
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kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2.

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
iodo@kowr.qov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w na podstawie art. 138 o ustawy Pzp w celach związanych z
realizacją obowiązków Administratora jako Zamawiającego, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą także w celu realizacji obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji
dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz.
553 z późn. zm.).

4.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub 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.

5.

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 publicznego, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Ww. okres może zostać
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

6.

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zmówienie publiczne ma
charakter dobrowolny ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału. Niezbędność przekazywania
danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ww. ustawy Prawo zamówień publicznych;

a)

prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)

prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
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Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 3 lub pisemnie na adres
korespondencyjny, wskazany w pkt 1.
Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:
a)

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

b)

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.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj.
państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załącznik nr 3 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego
Załącznik nr 4 – Załącznik graficzny/Obszar chroniony
Załącznik nr 5 – Instrukcja dozoru

…………………………………………………………
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