
                   
 

Lubień Kuj. 28.12.2021 r. 

 

Zapytanie ofertowe  w ramach procedury konkurencyjnego wyboru ofert na zakup taśmy 

buforowej do załadunku pustych słoi 

Nr 2021-29182-86109 
 

Operacja realizowana w ramach  

Osi priorytetowej 1, Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 1.6 

Tworzenie i rozszerzenie zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, 

Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

  

 dla projektu p.n. „Uruchomienie produkcji wyrobów innowacyjnych w firmie Apicom z Lubienia 

Kujawskiego”  

  

I. Zamawiający:  

Pasieka Kujawska Apicom Joanna Pawłowska-Tyszko,  

Kaliska 128, 87-840 Lubień Kujawski 

tel.: 570843119, 698698985  

www.miodypolskie.com   

e-mail: biuro@miodypolskie.com   

 

NIP 953 173 89 09 

REGON 091605301 

 

II. Tryb postępowania:  

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup taśmy buforowej do załadunku pustych słoi. 

IV. specyfikacja przedmiotu zamówienia 

Taśma buforowa o parametrach 

- długość robocza 1,5 do 2 m 

http://www.miodypolskie.com/
mailto:biuro@miodypolskie.com


                   
 
- szerokość robocza 0,6 m 

- Wysokość robocza regulowana od 650 mm do 900mm 

- Moc pobierana ok. 0,25kW 

- zasilanie 400V 

- wykonanie stal kwasoodporna 

- urządzenie musi współpracować z podajnikiem transportowym wydmuchiwarki do słoi hutniczych 

czystych (dotyczy ogłoszenia w bazie konkurencyjności nr 2021-29182-86108) 

- wszystkie komponenty sterujące i wykonawcze muszą być fabrycznie nowe 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy taśmy buforowej  

do zakładu produkcyjnego firmy w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 A.  

Wykonawca udzieli gwarancji na  produkt 5 lat, oraz zapewni serwis techniczny do 24 godz. w dni 

robocze co jest warunkiem niezbędnym przy roztrzyganiu konkursu ofert 

 

 

V. Termin wykonania zamówienia:  

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż 

65 dni.  

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu:  

1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.  

2. Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień. 

3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zamówienia w standardzie 

minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.  

5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia  

6. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków sprzętowych, patentów 

lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować 

przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami 

minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. 

Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której 

będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.  

 



                   
 
VII. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu.  

1) Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo  lub kapitałowo z 

Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:  

a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej  

b. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji  

c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika  

d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanek wykluczenia po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Oświadczenia o braku powiązań osobowych i 

kapitałowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą. 

 

VIII. Przesłanki odrzucenia oferty  

1.  Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:  

a. jest niezgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym  

b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  

c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

d. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,  

e. zawiera nieprawdziwe informacje,  Wykonawca nie załączył Oświadczenia, o którym mowa 

w punkcie V.2. niniejszego zapytania.  

f. Została złożona po terminie. 

2. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

4. Oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi, poza przypadkiem wycofania oferty złożonej 

z zachowaniem formy pisemnej.  

IX. Rażąco niska cena 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia 

(powiększonej o podatek od sprzętów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:  

a. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów 

pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 



                   
 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265)  

b. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W 

przypadku gdy oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, 

Zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie 

złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

X. Termin związania ofertą, termin i miejsce składania ofert:  

1. Oferty należy składać do dnia 14 stycznia 2022 do godz. 14.00 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone  

Wykonawcom bez ich otwierania.  

3. Miejsce składania ofert:    

• osobiście w firmy Pasieka Kujawska Apicom: ul. Wojska Polskiego 29 A, 87-840 Lubień 

Kujawski 

lub  

• pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: 

Pasieka Kujawska Apicom Joanna Pawłowska-Tyszko  

ul. Wojska Polskiego 29 A,  

87-840 Lubień Kujawski 

4. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postępowania.  

5. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.  

6. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do 

Zamawiającego  

7. W przypadku składania oferty w formie pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak 

aby nie było możliwe odczytanie jej zawartości. Kopertę należy opisać podając dane 

Zamawiającego oraz dane Wykonawcy w sposób umożliwiający (jego nazwę / firmę i adres) oraz 

zamieszczając zapis o treści: „Oferta na wykonie taśmy buforowej”.  

XI.  Zasady składania ofert:  

1. Każdy Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na całość zamówienia.  W przypadku stwierdzenia 

złożenia przez danego Wykonawcę więcej niż jednej oferty na to samo zamówienie, złożone 

wszystkie oferty podlegają odrzuceniu jako niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

Zamówienia cząstkowe są niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym i nie będą brane pod 

uwagę.  

2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.  

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w języku polskim.  

4. Oferta powinna zawierać wszystkie punkty zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

5. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań co do 

parametrów technicznych i użytkowych oferowanej instalacji – szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający w tym zakresie za wystarczające uzna kopie katalogów, kart 



                   
 

technicznych lub opisów ze stron internetowych producentów potwierdzające zgodność 

parametrów technicznych oferowanych instrumentów, lub pisemne oświadczenie Wykonawcy ze 

wskazaniem szczegółowych parametrów technicznych.  

6. Koszty przygotowania i złożenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.  

7. Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich 

danych i szczegółów oferty mających wpływ na wybór Wykonawcy oraz akceptuje udział w 

postępowaniu na warunkach i zasadach określonych w niniejszym zapytaniu. 

8.  Zamawiający poprawi w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

  

XII. Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

XIII. Oferty częściowe. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

XIV. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty netto oraz brutto tj. wraz z należnym podatkiem VAT 

w wysokości przewidzianej ustawowo.  

2. Cena oferty powinna być wyrażona z złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.  

 

 

XV. Kryterium oceny ofert.  

Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria 

oceny ofert: 

1. Skala punktowana 

A - Cena – max. 50 punktów 

B - serwis techniczny gwarancyjny – max. 20 punktów 

C – Gwarancja - max. 30 punktów 

 



                   
 
2. Punkty cząstkowe (od A do C) będą ustalone na podstawie najlepszej oferty w danym punkcie. 

Najlepsza oferta otrzyma max. liczbę punktów w ramach ocenianego punktu oferty. Punkty innych 

ofert będą pomniejsze procentowo bazując na 100% najlepszej oferty cząstkowej.  

3. Kompletna oferta oceniana będzie ma podstawie sumy uzyskanych punktów zgodnie z poniższym 

wzorem. 

Ocena (max. 100 punktów) = A+B+C 

4. Przykładowa ocena cząstkowa dla punktu A: 

„Oferent 1”  

      najlepsza oferta: 

A - Cena – 10000pln  

Jako poziom referencyjny ustalono max. 15 punktów cząstkowych 

„Oferent 2”  

B - Cena – 80000 pln  

Oferta jest gorsza od „Oferenta 1” o 20000pln, czyli procentowo obniżamy punktacje oferty 

cząstkowej o 20000/80000*100% =  25%  

Czyli punktacja cząstkowa pozycji C „Oferenta 2” wynosi 60-(60*25%)=60-15=45 

5. Naliczanie punktów będzie przeprowadzone, przy zaokrągleniach do jednego miejsca po przecinku  

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że oferty 

otrzymały taką samą punktację, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert 

dodatkowych.  

XVI. Określenie warunków istotnych zmian umowy 

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu 

właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu 

do umowy. Zakres zmian może dotyczyć  

a) okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności 

losowych,  

b) Zabezpieczenia i kar umownych. 

 

XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając wyniki 

postepowania na stronie internetowej zamawiającego: www.miodypolskie.com oraz na stronie 

internetowej bazy konkurencyjności  

2. Po upublicznieniu informacji o wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

zawarcia umowy we wskazanym terminie.  



                   
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji we wskazanym 

na zamówieniu terminie.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z 

Wykonawcą, którego oferta została oceniona najwyżej, w przypadku gdy cena podana przez 

Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie Zamawiającego na 

realizację zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

XVIII. Warunki i forma płatności:   

1. Płatność zostanie zrealizowana po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem na wskazany 

na fakturze na rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty realizacji zamówienia i złożenia 

prawidłowo wypełnionej faktury VAT / Rachunku.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z należnego wynagrodzenia umownych kar 

finansowych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy ponad termin podany  w złożonej 

ofercie w wysokości 1% wartości udzielonego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.  

XIX. Informacja o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. Procedura jest prowadzona w języku polskim.  

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie.  

3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres biura 

Zamawiającego: Pasieka Kujawska Apicom Joanna Pawłowska-Tyszko, ul. Wojska Polskiego 29 A, 

87-840 Lubień Kujawski 

XX. Pozostałe informacje.  

1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

treści niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający w opublikowanym na 

stronie internetowej Zamawiającego, znajdującego się pod adresem www.miodypolskie.com i na 

stronie internetowej bazy konkurencyjności zapytaniu ofertowym, uwzględnia informację o 

zmianie.  

2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w 

ofertach, jeżeli to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego 

mailowo na adres: jerzy@miodpszczeli.pl lub poczta tradycyjna na adres Zamawiającego 

(podanym w pkt.VIII.3). 

4.  Zamawiający udziela na nie odpowiedzi niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek z pytaniem 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 04 stycznia 2022, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

5. Jeżeli wniosek z pytaniem wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w 

punkcie XVII.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.  

mailto:jerzy@miodpszczeli.pl


                   
 
7. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej i 

stronie internetowej bazy konkurencyjności.  

8. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  

9. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.  

10. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich 

wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.  

. Przetwarzanie danych osobowych.  

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem 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: 

2. administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych z 

realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w ramach RPO WK-P 2014-202, jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mający 

siedzibę ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 

3. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych 

„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest 

minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 

Warszawa,   

4. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – oraz 

podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu, 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 

przez Pasiekę Kujawską Apicom Joanna Pawłowska-Tyszko (zapytanie ofertowe nr 01-PK2021) 

prowadzonym w ramach zasady konkurencyjności, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,   

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia,    

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,  

8. 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  

*(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)  

• 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** 



                   
 

**(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),    

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

9. 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; 

XXI. Załączniki:  

Załącznik Nr 1 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych. 

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.  

  

  

           

 


