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Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający: GMINA MOCHOWO
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. Sierpeck a 2, 09 - 214 Mochowo
tel. (2a) 27633 33, e-mail:gmina@mochowo.pl

zaprasza do złożenia ofert cenowych na
Usuwanie odpadów zfoliirolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,

opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Mochowo w 2022roku

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na oclbiorze, transporcie oraz poddaniu odzyskowi lub

unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolrriczej, tj. folii rolniczych, siatki i szrturka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i Ępu Big Bag z terenu gminy Mochowo,
Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z dzialalności rolniczej z terenu gminy
Mochowo, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Mochowo, transport
odpadów z miejsc odbioru do rniejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zcleponowanie/urrieszkodliwienie
lub poddanie odzyskowi odpaclów pochodzących z dzialalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i szrrurek
do owijania balotów, opakowania po nawozach i Ępu Big Bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz
prowa dzenie ilościowej ewidencji p os zc ze gólnych o dp a dów.
Zamawiający wskaze miejsca na terenie gminy Mochowo, do których rolnicy zobowiązani będą
dostarczyć odpady we własnvm zakresie. Szacurrkowa masa wyrobów przeznaczonych do oclzysku lub
unieszkodliwienia została ustalona na podstawie złozonych przez zainteresowanych proclucentów rolnyclr
wniosków i wynosi:
* odpady z folii rolniczej- około 31,350 Mg
- odpady z siatki i sznurka - około 8,610 Mg
- odpady z opakowań po nawozach - około 9,945 Mg
- odpady typu Big Bag - około 72,282Mg
Łączna szacunkowa ilość wynosi: około 62,787 Mg.
UWAGA! Podana ilość w/w wyrobów objętych przedmiotem zamówienia określona została na
Podstawie danych przekazanychprzez właścicieli nieruchomości składających wnioski, stanowiących
jednocześnie inwentaryzację w/w wyrobów.
Wszelkie rozbieżności w ilości oclbieranyclr odpadórt, Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać
z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
Zakr es zamówienia obejmuje:

- wazenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i łpu BigBag;

- załadunek odPowiednio zabezpieczonych i zapakowanych odpadów z folii rolr-riczych, siatki i sznurka
do owijania balotów, opakowar'r po nawozach i typu Big Bag wraz z uporządkowanienr nriejsca
wykonywania usługi w zakresie w/w odpadów;

- transPort odebranych odpac{ów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i tYP' Big Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu
Posiadającymi aktualne zezwo7enia na transport przedmiotowych odpadów;

- rozładurrek i Przekazarrie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka clo owijania balotów, opakowari
po nawozach i typu Big Bag do oclzysku lub unieszkodliwielria.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

- sPorządziĆ Protokół odbioru odpadów z każdym rolnikienr clostarczającym odpady z działalności
rolniczej, Ę. z folli rolniczych, siatki i sznurka do owijarria balotów, opakowań po nawozach i typu Big
Bag, którego jeden egzemplarzprzekażeZantawiającemu. Protokół odbioru odpaclów w szczególności
powinien zawierać rT astępujące dane:

' imię i nazwisko właściciela posesji/użytkownika, który ciostarcza odpady;



. adres/ z którego pochodzą dostarczone odpady z folli rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag;

. datg odbioru;

. wa89 odbieranego odpadu w rozbiciu na: - folie rolnicze; - siatki i sznurki do owijania balotów; -

opakowania po na\Ą/ozach; - opakowania Ępu Big Bag;
o podpiswłaściciela/uzytkowr.ika;
. podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę;
o pieczęć firmową wykonawcy.

- prowadzić ilościo,it ą i jakościową ewiderrcję odpadów określorrą art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia
207ż r. o odpadach (Dz. U. z 2027 r., poz. 779 ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentórł,

określonych w ustawie o odpadach;

- do zważenia dostarczonychprzez rolnika odpadów pochodzącychz działalności rolrriczej odrębnie dla
każdego rodzaju Ęch odpadów i odnoto.ł,ania danych w protokołach odbioru odpadów;

- do odbioru z nriejsc zbiórki wskazanych przez Gminę Mochowo, zabezpieczenie, pakowanie, wazenie
i załadunek odpadów z dzialalności rolniczej przy użyciu maszyn ilrządzeń Wykonawcy;

- tlansport przedmiotowych odpadów do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia odbęclzie się

specjalistycznym pojazdem Wykonaw cy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa;
Odebrane z terenu gminy Mochowo odpady z fol1i rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,

opakolvati po nawozach i typu Big Bag Wykonawca przekaże do odzysku lub urrieszkodliwienia, zgodnie
z obowiązującyrni przepisa nli prawa.
Wykonawca będzie zobowiązany do zagospodarowania odebranych odpadów zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami.
Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania sposobu postepowania z odpadami objętymi
zamówieniem na kazdym etapie ich zagospodarowania, tj. od odbioru do ostatecznego odzysku lub
r-rnieszkod liwienia.
Wykor-rał,ca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów
potlt ierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiofu zamówienia, a w szczególności
bę dzie zob ow iąz any do p rzeka zania Zam aw iaj ącem u :

- oryginałów kart ewidencji odpadów,

- kart przekazania odpadów wraz z dokumentami potwierdzającymi oddanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opako,it ań po narł,ozach i typu Big Bag
odzyskowi lub unieszkodliwieniu,

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii kart przekazania odpadów, pozostawionych
w oryginale kazdemu z rolników, którzy przekazali odpady z fo|ii rolniczych, siatki i sznurka clo

owijania balotów oraz opakowań po nawozach i Ępu Big Bag.

Wykonawca bęclzie zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu co najmniej 70 zdjęc
podczas wykonywania prac na róznym etapie zadania, czytelnych, dobrej jakości, kolorowych zdjęć
ilustrujących przebieg r ealtzacji przedsięwzięcia.
Po wykonaniu zaclania Wykonawca przedloży Zamawiającemu spla\Ą/ozdanie zawierające:
. adres gospodarstwa rolnego, zktórego dostarczone zostaĘ odpady,
. ilości oclebranego odpadu w Mg w rozbiciu rra folie rolnicze, siatki sznurka do owijania balotów,

opakorł,ania po nawozach i Ępu Big Bag.

Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
Wykona'ł,ca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od
Zamawiającego oraz od rolników,którzy bęclą dostarczać odpady pochodzące z działalności rolniczej.
Wszelkie działania lub czynności rrie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonyclr
w ustawach oIaz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania
zamówienia, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztaclr
i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertącenową
dla poszczególnych frakcji oclpadów po cenach jednostkowych brutto.

3. Wykorrarr,,ca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków



realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Termin realizacji: od dnia podpisania umo\ĄT do 27 kwietnia 2022 roku.
5. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić zZamawiającym wszystkie wąĘliwości w stosunku do przedmiotu

zamówienia , przed złożeniem oferĘ. Po złożeniu oferĘ , Zarnawiający będzie uw ażał, ze Wykonał,ca nie
ma wątpliwości i uwag w stosurrku do zakresu prac ujęĘch w postępowaniu. Wykonawca w ofercie winiert
przewidzieć i skalkulować wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania
przed miofu zamówieIria.

6. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego,
7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz

z upĘwem terminu składania ofert.

III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym orgarrie

ewidencji działalność gospodarczą, w zakresie objętym przedmiotowym zamówierriem.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby kazda oferta zawierała minimum następujące dokumenĘ:

1) wypełniony i podpisany ptzez Wykonawcę formularz ofertowy wg zalączonego wzoru formularza
ofertowego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,

2) oświadczenie Wykonawcy o spełr.ieniu warurrków udziału w postępowarriu - Załącznik Nr 2 do
zapytania ofertowego,

3) pełnomocnictwo osoby lub osób poclpisującyclr ofertę, jezeli rrie lvynika to bezpośreclnio z załączonych
dokumentów

4) ;eżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub rniejsce zamieszkania
potwierdzający, że r-rie otwarto jego likwiclacji ani rrie ogłoszono upadłości - wystawiony nie rł,cześniej
niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazyw ania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykona\^/cy mogą
pr zekazyw ać pisemnie lub dro gą elektroniczną.
Zamawiający podkreśla, że w celu zacho,w,ania reguł równego traktowarria Wykonawcórł, nie przerł,iduje
uclzielania odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia zadawane drogą
telefoniczną.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień doĘczących

postępowania są Anna Nowakowski, tel. (24) 276 33 33 wew, 208 i Ewa Kopycńska, tel. 531 501925.
2. Wykonawca może zwtócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia

zamówienia w godzinach pracy, tj. poniedziałek, środa - piątek w godz.7:00 - 15:00, we wtotek w godz.
8:00 - 16:00.

VII. Opis sposobu ptzygotowania oferty cenowej
1,. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres

zamawiającego,nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na: ,,Llsuwanie odpadów zfolii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Mochowo
w 2022 roku". Nie otwieraćprzed dniem 29.03.2022r,, godz.1,2:00,

v.

7.

2.

J.

Przesłać drogą elektroniczną adres e-mail _
Ofertę na|eży sporządzić czytelnie, w języku polskinr, w oparciu o formularze stanowiące załączrriki do
nirriejszego zaproszenia.

4. Oferta nie moze zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydarrych
przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. !V tym



PrZYPadku dokonane korekty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione clo
ltystępowania w imieniu Wykonawcy.

5. DokunrenĘ, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
PoŚwiadczonej za zgodność z oryginałemptzez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu
Wykonawcy.

6. Wszelkie koszĘ związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca moze wprowadzić zmianv lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upĘwem terminu
składania ofert. Wykonawca nie moze wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty
po upływie terminu składania ofert.

8. Zlożona oferta obejmuje całość / ezę€zamówienia.
9. Zanrawiający moze podjąć clecyzję w sprarł,ie uniewaznierria postępowania o udzielenie zamówienia bez

podarria przyczyny,

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, g. IJrząd Gminy w Mochowie, Mochowo,

ul. Sierpecka2,09 - 214 Mocho\Ą/o/ \v ternrinie do dnia 29.03.2022r. , godz.72:00.
2. Za termirr złozenia oferty przyjrrruje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewicluje publicznej sesji otwarcia ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
7. Na załączonym formularzu oferto\Ą/ym/ należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

przedmiotu zamówienia,
2, Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.
3. Cena pow,inna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4, Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamaw,iającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę/uslugę/tobotę budowlaną jest obowiązująca

przez caly okres wazności umowv i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
rr.'ybierze ofertę odpowiaclającą wszvstkim postaw,ionymprzez niego wymogom, o najniższe1 cenie lub
najkorzystniejszym bilansie ceny i innvch kryteriów oceny oferty.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7 . Nalezność płatna będzie po zakończeniu realiz acji zadania, dokonar.iu protokolarnego odbioru,

przekazarriu niezbędnej dokumentacji przelewem na konto Wvkonarł,cy, w ciągu 30 dni od daty
otrzvrnarria przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakhlry/rachunku. Szczegółowe zasady
wypłaty wlznagrodzenia zostaĘ przedstawione w Projekcie Umorty, stanowiącymZałącznik Nr 3 do
zapytania ofertowego.

X. Opis kryteriów wyboru oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegających odrzuceniu,
2. Wybór najkorzystniejszej oferĘ zostanie dokonany wedfug następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

7 Cena 100

SUMA 100

wyliczony w następujący sposób:
W kryterium CENA
ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru

. : -..--::::_:: ::: __ x 100

cena oferĘ badanej



3, W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch rniejsc po przecirrku.
4. Punkty pIzyznanew poszczególnych kryteriach danej oferĘ zostaną do siebie dodane.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąliczbę punktów.
6. Jezeli nie mozna wybrać oferty najkorzystr-riejszej z uwagina to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

sam bilans ceny lub koszfu i irrnych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród Ęch ofert wybiera ofertę
znajniższą ceną lub najniższym kosztem, a jezeli zostaly złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wzywa Wykonawców,kt&zy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zarnawiającego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty clodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów vnryższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach,

8. W przypadku rrie zlożenia żadrlej oferĘ doclatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej

najniżej cenie lub o takim samym najnizszym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych,
Zamawiający kończy postępowanie w całości bez wyboru żadrrej oferty.

9. W toku badania i oceny ofert Zarnawiający moze żądać od Wykonawców wyjaśnień doĘczących treści
złozonych ofert. Niedopuszczalne jest pron adzenie negocjacji doĘczących zlożonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

XI. Warunki wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się:

1) Wykonawcę, który rTie wykazał spełnienie warunków udziału rł, postępowaniu,
2) Wykonawcę, który n, sposób zaw,iniony powaznie naruszył obowiązki zawodowe, co podlt aza jego

uczciwość, w szczegóIności gdy Wykorrarr,,ca w wyr.iku zamierzonego działania lub razącego
niedbalstwa nie wykonal lub rrienalezycie wykorrał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych śroclków dowodowych,

3) Wykonawcę, który, z przyczyn lezących po jego stronie, nie wykonał lub nienalezycie wvkonał
wcześniejszą umo\vę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z Zamawiaj4cym, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasąclzenia odszkodowania.

2. 7, udzielenia zamówienia będą wykluczeni ofererrci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałow,o
z osobami upowaznionymi przez Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych lub z osobarrri
wlzkonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzenierrr
procedury wyboru Wykonawcy polegającej w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 1,0% udzialow lub akcji,
3) pełnienie funkcji członka olganu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocrrika,
4) pozostawanie w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wąĘliwości co do bezstronności tych osób,

XII. Odrzucenie ofert
1. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) zostala zlożona przez wykonawcę niespehiającego warunków udziału w postępowaniu okreśIonych

w zapytaniu ofertowym, lub
3) zostala złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, gdy:

1) zawiera cenę lub koszt wyższe niz w zlożonej ofercie lub
2) została zlożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego

w wezwaniu do złozenia Ęch oferi.

XIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystrriejszej oferty, Zamawiający zarł,iadomi wszystkiclr Wykonarvcór,ł,,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postęport ania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia

o wyborze Wykonawcy, ale nie poźniej niz w terminie związania ofertą.
3. Zamawiający przewiduje dokonanie w umowie zmian w niej zawarĘch.



4. Przecl podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedłoży:
1\,,

5. Jezeli Wykonawca/ którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy/ Zamawiający wybierze
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród zlożonych ofert,bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7 . Klauzula informacyjna z art. 13 RODO;
Zgodnie z art,'],3 ust. ] i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 krt,ietnia 2016 r. \Ą/ sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takiclr clanych oraz uchylerria dyrektywy 95/a6/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (D, Urz. UE L 719 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO"
informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w lJrzędzie Gminy w Mochowie jest

Wójt Cminy Mocholvo z sledzibą w Mochowie, ul. Sierpecka 2,09 - 214 Mochowo,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bęclą na podstawie art. 6 ust. 1 lit, c RODO w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Uatwanie odpaclózu z folii rolniczych,
siatki i sznurką do ozuijania balotów, opakozuań po lrąluoząch i typtt Big Bag z terenu gniny
Mochotuo w 2022 roku, prowadzonym zgodnie z Regulaminen udzielania zamówień publicznych,

3) odbiorcarni Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
clokumentac ja postępowania,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowylł.aneprzez caĘ czas trwania unowy i okresu gwarancji
i rękojmi;

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomaĘzowany/ stosowanie do art.22 RODO;

6) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Parri/Pana dotyczących;

- na podstawie art.76 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danyclr osobowych1
* na podstarł,ie art. 18 RODO plawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwatzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mo\Ą/a w art. 18 ust. 2 RODO2

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

7) rrie przysługuje Pani/Panu:
w związkl z art.77 ust. 3 lit. b, d lub e RODO plawo 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, gdyz
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust, 1 lit. c RODO.

ZATWIER AM

wó.lr lNY

zewskiZbigniew

zalaczniki:
1. Fornularz ofertowv
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postę
3. Projekt unowv

anru

I skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wvniku postępowania o udzieletrie zamówierria
Publicznego ani zrnianą postarrowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie moze naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników
2 Prawo do ogral-riczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze śroclków ochrony prawrrej lub w celu oclrrolrv praw innej osobv ftzyczlrej lub prawnej,Iub z uwagi rra wazne
łvzględy interesu publicznego Unii Europejskie; lub państwa czlonkowskiego


