
   

  

Warszawa, dnia 08.03.2023 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR APP/445/NCBR180/2023 
realizowane w ramach projektu  pn. Skonstruowanie, ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa 
hełmu do leczenia ostrej hipoksemicznej niewydolności oddychania wraz z urządzeniami 
dostarczającymi tlen i wytwarzającymi dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych 
wyposażonymi w system autokontroli”, w ramach umowy: Szpitale-Jednoimienne/52/2020 

I.  ZAMAWIAJĄCY 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Żwirki i Wigury 61 
02-091 Warszawa 
REGON: 000288917 
NIP: 525-00-05-828 

Osoby do kontaktu z Wykonawcami 
Krzysztof Karczewski, 22 5720424 
krzysztof.karczewski@wum.edu.pl 
Dział Projektów Naukowych WUM 
ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa 
[w kwestiach formalnych] 
 
lek. Łukasz Wróblewski 
e-mail: lukasz.wroblewski@wum.edu.pl,  
tel. (+48 22) 599 20 01 
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
ul. Banacha 1A; 02-097 Warszawa 
[w kwestiach merytorycznych] 
 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w 
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, wprowadzonego Zarządzeniem Kanclerza nr 1/2021 z dnia 
18.01.2021 znajdującego zastosowanie w przypadkach, dla których na podstawie art. 2 ust 1.pkt. 1 
ustawy z dnia 11 września 20219 roku Prawo zamówień publicznych przepisów ww. ustawy nie stosuje 
się. Zamówienia o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 50 000,00 zł. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1. Rodzaj zamówienia: usługa  
2. Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  Usługi badawcze i 

eksperymentalno-rozwojowe  - 73100000-3 
3. Przedmiotem zamówienia jest : 
- przygotowanie analizy statystycznej: analizy opisowe, korelacje, analiza czynnikowa w oparciu o 
dane przekazane przez Zamawiającego [grupa łącznie120 os. badanych]; 
- przygotowanie przeglądu literatury przedmiotu i napisanie tekstu w języku angielskim, z redakcją i 
korektą językową (proofreading) anglojęzycznego pisarza medycznego z uwzględnieniem poprawek 
przekazanych przez Zamawiającego; 
-  sformatowanie tekstu zgodnie z wytycznymi czasopisma wskazanego przez Zamawiającego oraz 
naniesienie poprawek w manuskrypcie zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego; 
 
w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
pn. „Skonstruowanie, ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa hełmu do leczenia ostrej 
hipoksemicznej niewydolności oddychania wraz z urządzeniami dostarczającymi tlen i 
wytwarzającymi dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych wyposażonymi w system autokontroli” 



   

  

4. Przedmiot zamówienia powinien spełniać  następujące wymogi:  
- analiza statystyczna zostanie wykonana w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy; 
- część opisowa analizy, włącznie z przeglądem literatury, obejmie minimum 8 stron standardowych; 
 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
    Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
 
6. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 14.04.2023. 
 
7. Dostawa przedmiotu Zamówienia do Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM. Przedmiot 
zamówienia może zostać dostarczony w formie cyfrowej bądź papierowej, co zostanie potwierdzone 
protokołem odbioru podpisanym przez osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia 
ze strony Zamawiającego. 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Oferty w postępowaniu mogą składać Wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w 
postępowaniu:   

a) udokumentowana współpraca przy co najmniej 10 artykułach przyjętych do publikacji w 
anglojęzycznych czasopismach z Impact Factor >2. Za spełnienie tego warunku Zamawiający 
uzna wskazanie przynajmniej 10 artykułów przyjętych do publikacji w anglojęzycznych 
czasopismach z Impact Factor >2. 

b) Oświadczą w formularzu ofertowym, iż nie posiadają powiązań kapitałowych lub osobowych 
z Zamawiającym. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 
zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia, 
które zostały dołączone do oferty spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych 
informacji/dokumentów/wyjaśnień w zakresie złożonej oferty na każdym etapie postępowania. 

4. Przedłożone dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 

5. Oferta Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2  
powyżej zostanie odrzucona. 

 
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy w stosunku do których 
zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającym czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności 
na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu 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. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu 
na postawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 



   

  

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających  w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej rozporządzenie 2022/576, tj. 
Zamawiający wyklucza udział  w postępowaniu: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z 
siedzibą w Rosji, 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 
lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego 
punktu;  

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub 
pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, 

d) w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku gdy przypada na nich ponad 
10% wartości zamówienia. 

3. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy którzy podlegają wykluczeniu 
na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 853) z postępowania  o udzielenie zamówienia, tj. 
Zamawiający wyklucza:  

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy, 

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub 
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, 

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), 
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

4. W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z 
ofertą złożyć oświadczenie własne zawarte w części „Oświadczenie o braku powiązań z 
Zamawiającym” Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego. 

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 
 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym 
Załącznik  nr 1 do Zapytania ofertowego – Wzór formularza oferty.  

2. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację 
tożsamości osoby podpisującej dokumenty (czytelny podpis).  



   

  

4. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
ponumerowana kolejnymi numerami. 

5.  Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:  
oświadczenie o współpracy przy co najmniej 10 artykułach przyjętych do publikacji w anglojęzycznych 
czasopismach z Impact Factor >2 zawierające wykaz co najmniej 10 artykułów przyjętych do 
publikacji.  
 

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część przedmiotu zamówienia. 
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. 
 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 18.03.2023 do g. 8:00 
2. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać w  podanej poniżej formie: 

a) W wersji papierowej opatrzonej podpisem osobistym na adres: Warszawski Uniwersytet 
Medyczny, Dział Projektów Naukowych, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81. Prosimy 
oznaczyć ofertę na kopercie znakiem sprawy APP/445/NCBR180/2023. 

b) Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert pocztą e-mail w postaci dokumentu elektronicznego i 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź kopii elektronicznej dokumentu 
sporządzonego w postaci papierowej i opatrzonej podpisem osobistym w pliku 
zabezpieczonym przed edycją np. pdf na adres poczty elektronicznej: 
krzysztof.karczewski@wum.edu.pl. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: 
APP/445/NCBR180/2023. 

c) W przypadku wyboru przez Wykonawcę formy dostarczenia w postaci kopii elektronicznej 
dokumentu sporządzonego w postaci papierowej i opatrzonej podpisem osobistym 
Zamawiający może zażądać dostarczenia oryginału oferty w terminie nie późniejszym niż do 
dnia dostawy. 

3. Za termin złożenia oferty rozumie się datę i godzinę: 
wpływu oferty do Zamawiającego, tj. jej otrzymania na adresy wskazane w pkt. 1a) lub pkt. 
1b) powyżej, 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert, stosowna informacja 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  

 
IX. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY 

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z treścią Zaproszenia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana 
oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu, która spełnia wymagania określone dla przedmiotu zamówienia oraz która w 
toku oceny uzyska najwyższą liczbę punktów. 

2. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma 
liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru: 
Liczba punktów oferty badanej = cena najniższa/cena badana x 100 pkt. 



   

  

3. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej 
zasady zaokrąglania liczb.  

4. Na cenę całkowitą brutto składa się wynagrodzenie stanowiące sumę wszystkich kosztów za 
wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt III ust. 3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę netto, mającą zastosowanie stawkę podatku VAT i 
wartość brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej 
zasady zaokrąglania liczb. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku 
Wykonawcy 

6. Cena całkowita brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 
cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego 
i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z warunków i obowiązków 
określonych w Zapytaniu ofertowym, jak i własnej wiedzy i doświadczenia.. 

7. W przypadku Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale nie zawierają 
one wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożone dokumenty i oświadczenia są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów lub oświadczeń, ich uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Niedotrzymanie 
przez Wykonawcę wskazanego przez Zamawiającego terminu będzie skutkować odrzuceniem 
oferty. Uzupełnieniom, poprawie lub wyjaśnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o 
charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.  

8. W przypadku Wykonawcy, którego oferta może zawierać rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania, w trybie 
opisanym w pkt. 5 powyżej, do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu 
wyliczenia ceny brutto zamówienia. Cenę można uznać za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co 
najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który 
nie złożył wyjaśnień, nie złożył ich w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco 
niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

9. Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania pod adresem 
https://www.pnitt.wum.edu.pl / w karcie Zapytania ofertowe lub przekaże ją drogą 
elektroniczną do osób, którym wysłano niniejsze zapytanie.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub anulowania postępowania, w 
całości lub w części, na każdym jego etapie, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie 
zamówienia przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców lub obowiązujących przepisów prawa; 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 
przewidzieć w momencie publikacji Zapytania ofertowego. 

11. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku 
skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim. 



   

  

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku 
postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych 
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
1.1 Termin lub zakres umowy mogą ulec zmianie w następujących sytuacjach: 

a) W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i 
zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie 
mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej 
staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o 
czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków;  

b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub 
Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których 
Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania 
ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona. Termin realizacji 
Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które 
Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają; 

c) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Zamawiającego 
wymagających akceptacji Instytucji Finansującej. W takim przypadku termin 
realizacji zamówienia może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od 
złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji 
zmian przez Instytucję Finansująca. 

d) W przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac 
badawczych w ramach projektu Zamawiającego. W związku z realizacją 
zamówienia w ramach szerszego projektu badawczego Zamawiającego, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji przedmiotu 
zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu 
prac badawczych w ramach projektu, tj. w przypadku konieczności wydłużenia 
etapów badawczych projektu, w realizację których Wykonawca jest 
zaangażowany, lub nieosiągnięcia kamieni milowych etapu badawczego projektu,.  

1.2 . Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w następujących 
przypadkach: 

a) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty 
przez Wykonawcę lub podpisania umowy, która będzie wnosiła nowe wymagania 
co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego umową. 

1.3  Inne zmiany: 
a) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty 

przez Wykonawcę lub podpisania umowy, która będzie wnosiła nowe wymagania 
co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego umową; 

b) W przypadku otrzymania decyzji Instytucji Finansującej j lub Instytucji 
Zarządzającej Programem  zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji 
czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie 
zobowiązany. 

1.4. Warunki zmian: 
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; 
b) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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1. Zamawiający informuje Panią/Pana, że:  
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
b) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować: adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 320. 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 

celu otrzymania informacji handlowych niezbędnych dla oszacowania przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych lub zawarcia 
umowy w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z wypełnieniem obowiązków prawnych, w tym niezbędnych dla 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także wynikających z obowiązku 
archiwizacji w oparciu o obowiązujące przepisy. 

e) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności poprzez prowadzenie działań 
analitycznych, statystycznych, promujących działalność Administratora. 

f) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja prowadzonego postępowania w oparciu o 
wewnętrzne regulacje, postanowienia ustawy prawo zamówień publicznych, wytyczne 
programów operacyjnych, krajowych, regionalnych, jak również w oparciu o 
postanowienia zawieranych umów o dofinansowanie. 

g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
niniejszego postępowania lub określonego postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji 
dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych 
krajowych, regionalnych, jak i w zawieranych umowach o dofinansowanie. 

h) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem formalnym, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

i) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

j) 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 osobowych1 ;  
  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO2 ; 

  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

k) 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. b i c RODO.  

 
2.  Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego 

zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 
13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co 
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 



   

  

RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na 
wstępie 

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy  
2. Załącznik nr 2_Wzór umowy 

 
 

Sporządził:        Zatwierdził: 
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