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OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - uslugi 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiajqcy - Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonawcow do zlozenia oferty na realizacj~ zaj~c 
w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo". 

NAZWA r ADRES ZAMAWIAJi\CEGO: 
Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
N IP 567 1790440, REGON 130378054 
tel. (23) 6611091 , fax (23) 6611071 
e-mail : zp@gminababoszewo.pl ; urzad@gminababoszewo.pl www.ugbaboszewo .bip.org.pl 

1. Przedmiot zamowienia: 
Realizacja zajt;c dla uczni6w metod<\. Johansena w rall1ach projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gminie 
Baboszewo" reali zowanego w ramach RPO Wojew6dztwa Mazowieckiego wsp61fi nansowanego przez Unit; 
Europejsk<\. w rall1ach srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego. 
Zam6wienie prowadzone jest w trybie umieszczenia zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjnosci 
zgodnie z Wytycznymi w zakres ie kwalifikowalnosci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funeluszu Sp6jnoSci na lata 2014-2020 
z dnia 19 .07.20 17r. - punkt 6.5.2. 
Z uwagi na wartosc zam6wienia nieprzekraczaj<\.C<t wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30.000 euro 
postt;powanie jest prowadzone bez stosowania przepi s6w ustawy z elnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zam6wien publicznych. (tekst jeelnolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

2. Opis przedmiotu zamowienia: 
2.I.Przeelmiot zam6wienia obejll1uje prowaelzenie nastt;puj <\.cych zajt;c ella elzieci: 

Zadanie I: Reali zacja zajt;c rozwijaj<\.cych kompetencje kluczowe dl a uczni6w oraz szkolenia dla 
nauczycieli ze Szkoly Podstawowej imienia J. Wybickiego w Baboszewie. 
Poz. 27. Reali zacja zajt;c dla uczni6w typ.4 Zajt;cia metoda Johansena - zajt;cia inelywidualne dla 12 
uczni6w - 40 godzin na jednego ucznia - razem 480 godzin. 
Przedmiotowe zall16wienie dotyczy realizacji zajt(c specjalistycznych, kt6rych prowadzenie wykracza 
poza kwalifikacje nauczyciela okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy 
Karta Nauczyc iela. S<\. to innowacyjne programy, nowatorskie rozwi<\.zania, kt6re wykraczaj<\. poza tresci 
nauczania okreslone w postawie programowej ksztalcenia og6lnego. Zaj t;cia wykraczaj<\. poza scenariusze 
podstawy programowej , szkoly nie dysponuj <\. odpowiednimi materialami i scenariuszami zajt;c. W 
zwi<\.zku z tym, Wykonawca sk laelaj<\.cy ofertt( w postt;powaniu w zakresie zatrudnienia nauczycieli do 
prowadzenia zaj~c zobowi<\.zany jest do przestrzegania prawa krajowego oraz Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalnosci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnosci na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r jak r6wniez 
stanowiska dotycz<\.cego angazowania nauczycieli do projekt6w finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Spolecznego opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju we wsp61pracy z Ministerstwem 
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Edllkacji Narodowej (Pismo Ministerstwa Rozwojll Departament EFS z dnia 22.05.2017 Ilr DZF
IV.7620.49.20 17. DS.3) 
Zamawiaj<tcy powierzy Wykonawcy materialy i lIrz<tdzeniami do prowadzenia zajt(c metod<t Johansena, 
zakllpione dla potrzeb realizacji projektu tj. 
I) alldiometr skriningowy Oscilla Inmedico/USB310 do badania srllchu zawieraj<tcy: sruchawki z 

oslonami przeciwhalasowymi, zintegrowany przycisk odpowiedzi pacjenta (oprogramowanie 
w jt(zyku polsk im), 

2) komplet plyt programll Johansen lAS do prowadzenia indywidllalnej stymll lacji sillch ll dzieci 
z oddzialll specja lnego w Szkole Podstawowej im. Jozefa Wybickiego w Baboszewie, 
lIczestnicz<tcych w projekcie "Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo" reali zowanego w ramach 
RPO Wojewodztwa Mazowieckiego wspolfinansowanego przez Unit( Ellropej sk<t w ramach srodkow 
Ellropejskiego Funduszu Spolecznego. 

2.2.Zamawiaj<tcy dopuszcza skladanie ofert czt(sciowych: 
- czt(sc I: 4 lIczniow x 40 godzin- -160 godzin, 
- czt(sc 2: 4 lIczniow x 40 godzin- -160 godzi , 
- czt(sc 3: 4 lIczniow x 40 godzin - 160 godzin. 

Zamawiaj<tcy nie ogranicza liczby cz"sci na ktore wykonawca moze zlozyc ofer!t(. Wykonawca moze 
zlozyc ofertt( na jedn'l, dwie lub wszystkie czt(sci zamowienia. 

2.3.Zamawiaj<tcy nie dopllszcza skladania ofert wariantowych. 
2.4. Wykonawca zobowi<tzuje sit( do swiadczenia lIslllgi wed lug nizej podanych zasad: 

Miej sce realizacji zamowienia - siedziba szkoly. 
2.5. Reali zacja zajt(c bt(dzie rozliczana godzinowo, przy czym pod pojt(ciem "godzina" nalezy rozllmiec 
godzint( dydaktyczn<t (45 minut zajt(c + 15 minut przerwy). Ostateczne tenniny i godziny rcalizacj i zaj«c 
Zamawiaj<tcy przedstawi Wykonawcy 7 dni przed rozpoczt(ciem zajt(c. Zamawiaj<tcy zastrzega sob ie prawo 
do zmiany hannonogramll, kazdorazowo zmiana harmonogram u b"dzie lIzgadniana z WykonawC't usrugi 
minimum 3 dni przed tenninem, ktorego dotycz<t zmiany. W uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia 
losowe) Zamawiaj<tcy moze odwolac zajt(cia na dziel1 przed tenninem real izacj i danej czt(sci uslugi. 
2.6. Zamawiaj<tcy wymaga, by wszystkie lltwory powstale w ramach niniej szego Zamowienia zostaly 
stworzone przez Wykonawct( z poszanowaniem praw autorskich i przeniesione na Zamawiaj<tcego bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 
2.7. Ponadto Wykonawca bt(dzie obowi<tzany do: 
I) prowadzenia zajt(c z lIwzglt(dnieniem indywidllalnych potrzeb rozwojowych i edllkacyjnych, mozliwosci 
psychofi zycznych lIczniow obj"tych wsparciem oraz poszanowania praw osob niepelnosprawnych, 
2) prowadzenia zajt(c w sposob niestereotypowy, z llwzglt(dnieniem jt(zyka latwego i wrazliwego na plec, 
3) prowadzenia zajt(c zgodnie z llstalonym przez Zamawiaj <tcego hannonogramem, 
4) korzystani a z dostt(pnych narzt(dzi i pomocy dydaktycznych: podrt(cznikow mllitimediainych, tablic 
interaktywnych ze specjalistycznym oprogramowaniem, CD, sprzt(tu komputerowego itp., ktore 
Zamawiaj<tcy zakupi w ramach projektu dla potrzeb w/w zajt(c, 
5) na biez<tco prowadzenia wtasciwej dokllmentacji realizowanych zajt(c pozalekcyjnych w WerS)l 
papierowej, tj : 
a) biez<tcego prowadzenia list obecnosci uczestnikow projektu zgodnie z ustalonym z kierownikiem projektu 
wzorem i przekazania li st po kazdym zakol1czonym cyklu zajt(c, tj. po zakonczonym miesi<tcll zajt(c, 
b) biez<tcego prowadzenia dziennika zajt(c zgodnie z ustalonym z kierown ikiem projektu \vzorem 1 

przekazania go po kazdym zakonczonym cyklll zajt(c, tj. po zakonczonym roku szkolnym, 
c) dostarczenie innych dokumentow niezb"dnych do rea li zacji lIsrugi. 
6)przestrzegania wytycznych i przepisow dotycz<tcych reali zacji projektow wspolfinansowanych z EFS przy 
wykonywaniu czynnosci zwi<tzanych z reali zacj<t projektll, 
7)nadzorll nad sprz"tem i pomocami dydaktycznymi, powierzonymi do prowadzenia zajt(c, 
8)opieki nad dziecmi podczas zajt(c, 
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9)scislej wsp61pracy z osobami naelzoruj <tcymi projekt, w tym kierownikiem projektu, Dyrektorem szkoly 
lub osob<t przez ni ego wyznaczonq, 
I O)infonnowania uczestnik6w projektu 0 wsp61finansowaniu zaj~c ze sroelk6w Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6e1ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Spoleczny), 
II )przestrzegania prawidlowej promocji projektu, poslugiwanie si~ logotypami UE oraz programu 
operacyjnego, nazw<t projektu itp. w uzgodnieniu z kierownikiem projektu, zgodnie z wytycznymi -
oznaczanie wszelkich e1okument6w sporz<tdzanych w ramach realizacji uslugi (dzienniki, listy obecnosci , 
etc.) , 
12)przekazania Zamawiajasemu po zako nczeniu reali zacji zam6wien ia calej dokumentacji zwi<tzanej z 
wykonaniem umowy. 

Nomenklatura wg Wspolnego Siownika Zamowien CPV: 
80000000-4 - uslugi edukacyjne i szkoleniowe; 
80301000-0 - uslugi edukacji mlodziezy 

Pozostale warunki wykonania zam6wienia zawiera: projekt umowy stanowi<tcy zal<tcznik nr 2 e10 
niniejszego zapytania. 

3. Warunki Udzialu w post~powanill: 
3.1. 0 udzielenie zam6wienia mog<t ubiegac si~ Wykonawcy kt6rzy dysponuj<t lub b~d<t e1ysponowac 

osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia: 
a)Wykonawca w okresie wykonywania zamow!enia must dysponowac osob<t/osobami 
prowadz<tc<t/prowadz<tcymi zajc<cia, spe1niaj<tcymi nast~puj <tce warunki: 

- wyksztalcenie wyzsze pedagogiczne, psychologia, medycyna lub pokrewne wraz przygotowaniem 
pedagogicznym naelaj<tce kwalifikacje do nauczania przedmiotu w szkole podstawowej zgoelnie z 
Rozporz<tdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczeg610wych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreslenia szk61 i wypaelk6w, w kt6rych mozna zatrudnic 
nauczycieli niemaj<tcych wyzszego wyksztalcenia lub ukonczonego zakladu ksztalcenia nauczycieli (Oz. 
U. z 2015 r., poz. 1264) 

- posiada oelpowieelnie przygotowanie do prowadzenia zajc<c metoel<jJohansena. 
b) W przypadku sk ladania ofert czc<sciowych Wykonawca musi spelniac nastc<puj<tce warunki dotycz<tcej 
liczby osob zdolnych do prowadzenia zaj~c metod<t lohansena: 
- Wykonawca skladaj<tcy ofert~ na jedn<t czc<sc zam6wienia musi dysponowac co najmniej jedn<t osob'\. 
zeloln<t do prowadzenia zajc<c metod<t l ohansena, 

- Wykonawca skladaj<tcy ofe11~ na dwie czc<sci zamowienia musi dysponowac co najmniej dwiema 
osobami zdolnymi do prowadzenia zaj~c metoel'\. lohansena, 

- Wykonawca skladaj<tcy ofert~ na trzy cz~sc zam6wienia musi dysponowac co najmniej trzema osobami 
zdolnymi do prowadzenia zajc<c metod'\. lohansena. 

Warunki dotycz<tce kwalifikacji osob prowaelz<tcych zaj~cia metod'\. l ohansena s'\. takie same ella kazdej 
CZt;SCl zamowie111a. 

3.2. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post~powaniu Zamawiaj1lcy zljda 
zlozenia nast~pujljcych oswiadczen i dokllmentow : 

I)wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawcc< do realizacji zam6wienia publicznego, 
odpo wiedzialnych za swiadczenie ush!g, wraz z infonnacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, upraWnie!1, doswiaelczenia i wyksztalcenia niezbc<dnych do wykonan ia za1116wienia 
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz infor111acj<t 0 poelstawie do 
dysponowania tymi osoba111i. 

Wykaz powinien zawierac nastc<puj<tce infonnacje: 
- i111it; i nazwisko osoby wskazanej w zal<tczniku r 2, 
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- fill1kcj a, j ak<t pelnic b(;!dzie wskazana osoba, 
- wyksztatcenie, 
2) dekl aracje wspolpracy osob wskazanych w wykazie. 
3) potwierdzen ie odbycia kursu Metody Johansen lAS 

4. Kryteria oceny ofert (dotyczy kaidej z cz~sci): 
I) Cena przedmiotll zamowienia 

Unia Europejska 
Europejskl FunduS2 Spoleczny 

5. Informacj~ 0 wagach punktowych lub procentowych prLypisanych do poszczeg61nych kryteri6w 
oceny oferty . 
Cena przedmiotll zamowien ia 100% - 100 pkt 

6. Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spetnienie danego kryterium 
oceny (dotyczy kaidej z cz~sci): 
Oferty: 
5.1.Cena przcdmiotu zam6wienia- obej mllje cen(;! wykonania ustugi . O ferta z naj nizsz<t cen<t otrzyma 
maksymaln<t ilosc pllnktow = 100 pkt , oferty nast(;!pne b(;!d<t ocen iane na zasadzie proporcji w stosllnku 
do oferty naj tar\szej wg wzoru: 

C = [C on;"./ C bad.[ X 100 
gdzie : 

C - li czba pllnktow za cen(;! Ofet1ow<t 
C on;n. - naj nizsza cena ofertowa sposrod ofert badanych 

C bad. - cena 0 fe tiY badanej 
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilosc punktow zostanie ostatecznie ustalona z dok ladnosci<t do drugiego 
mi ej sca po przecinku z zachowa niem zasady zaokr<tglet1 matematycznych. 

7. Termin skladania ofert: 
Oferty naleiy skladac do dnia 28 stvcznia 2019 r. do godziny 11 :00, w Urz~dzie Cminy 
Baboszewo, ul. Warszawska 9A - KANCELARIA OCOLNA. 
7.1. Oferty moina skladac: 

a) przesylk'l. pocztow1\, kuriersk'l. lub osob isc ie w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
nalezy skladac w Urz~dzie Gm.inie Baboszewo - KANCELARlA OGOL NA, 09- 130 Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A 
Kopeli~ na lezy opisac nas t~puj'l.Co: 

Oferta na zadanic pod nazw~: Realizacja zaj~c metod~ Johansena w ramach projektu pn. "Nowoczesna 
edukacja w gminie Baboszewo" realizowanego w ramach RPO \Vojewodztwa NJazQwieckiego 
wsp61finansowanego przez Uni~ Europejsklj w ramach srodk6w Europejsk.iego Funduszu Spolecznego, 
Cz~Wcz~sci _ _ Nie otwierac przed dniem 28 stvcznia 2019 r. godz. 11 :05". 

Na kopercie oprocz opisu jak "'yi ej nale::y ulllieScic /l([ZW? i a(" 'es Wykonawcy. 

b) poczt'l. elektroniczn'l.. 
Ofeliy w fonnie elektronicznej na lezy wysylac na adres : zp@gminababoszewo.pl. W tresc i tytulu wiadomoSci 
e-mail nalezy 
wptsac: Of crt a lIa zadanie pod nazm): Realizacja zaj~c metodlj Johallsella w ramach projektu I'". 

"Nowoczesna edukacja w gmillie Baboszewo" 
Cz~sc/cz~sci __ Nie otwierac przed dniem 28 stycznia 2019 r. godz. 11 :05". 

2) Ofeliy zlozone po godz. II :00 bez wzgl ~clu na form~ zlozenia zostan'l. zwr6cone z oclpowiedni 'l. adnotacj'l. 

8. Termin realizacji umowy (dotyczy kaidej z cz~sci): 
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9. Informacj~ na temat zakazu powillzan osobowych lub kap italowych. W celu unikni~cia konfliktll 
interesow zamowienie nie moze bye udzielone podmiotom powi'tzanym osobowo lub kapita lowo 
z Zamawiaj'tcym. 
Przez powi'tzania kapitalowe lub osobowe rozumie si~ wzajemne powi'tzania mi~dzy Zamawiaj'tcym 
lub osobami upowaznionym i do zac i<lliania zobowi'tzan w imieni u Zamawiaj 'tcego lub osobami 
wykonuj'tcymi w imieniu Zamawiaj'tcego czynnosci zwi'tzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc't, polegaj'tce w szczegolnosci na: 
a) uczestniczeniu w spo lce jako wspo lnik spolki cywi lnej lub spolki osobowej, 
b) posiadanill co najmniej 10% lldzialow lub akcji , 
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz'tdzaj'tcego, prokurenta, pelnomocni ka, 
d) pozostawaniu w zwi'tzkll malzel1sk im, w stosunkll pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej , 
pokrewienstwa e1rllgiego stopnia lub powinowactwa drllgiego stopnia w linii bocznej lub w stosllnkll 
przysposobienia, opieki Illb kllrateli. 
Powyzsze oswiadczenie wykonawca sklada w ofercie. 

10. Okreslenie warunkow istotnych zm ian umowy zawart ej w wyniku przeprowadzonego 
post~powania 0 udzielenie zamowienia, 0 ile przewiduj e si~ mozliwosc zm ia ny takiej umowy 
(dotyczy kazdej z cz~s ci): 
Umowa zostanie zawarta wed lllg wzoru stanowi'tcego za l'tcznik do zapytania. 
Zamawiaj'tcy dOpllszcza mozli wose zmiany warunkow llmowy w nast~puj'tcych okolicznosciach: 
I.W razie niemo:i:nosci przeprowadzenia zaj~c przez Wykonawc~ Illb osoby prowadz'tce szkolenie z 
ramienia wykonawcy (np. zwoln ienie lekarskie, zdarzenie losowe), b((dzie on mogl we wlasnym 
zakrcsic zapcwnic zast'tPienie wskazanej w ofercie osoby przez i1U1't osob". Osuba zast«pllj'lCa winna 
speln iac wymagania okreslone w zapytaniu. a zmianie takiej Wykonawca zobowi'tzany j est llprzednio 
poinfo rmowac Zamawiaj'tcego na pismie w celu uzgoelnienia zast~pstwa. 
2. Prawo zmian w harmonogramie zaj((e po uprzeelnim uzgodnieniu ich z wybranym Wykonawc't 
zaelania, 
3. Po poelpisaniu umowy, a najpozniej na e1wa e1ni przed tenninem rozpocz((cia szkolenia, mo:i: li wose 
zmniejszellia li czby osob bior'tcych udzial w szkoleni u ni z okreslono w zapytaniu i w umowie z uwagi 
na przyczyny niezale:i:lle, np. smierc potencjalnego uczestnika szkolenia, dlugotrwala choroba uczestnika 
szkolellia powstala przed rozpocz((ciem szkolenia, skreslelli a z listy uczestnikow projektll potencjaillego 
uczestllika szkolenia lub innej waznej przyczyny losowej. 
4. Inlle zm iallY, ktorych nie mozna bylo przew ielziee w chwil i zawierania llmowy przy dochowanill 
nalezytej starannosci . 
5. Zmniejszenie ilosci goelzin pracy z uczniami przy zachowanill stawki goelzinowej . 
6 .. Zmiany s't korzystlle ella Zamawiaj'tcego. 

11. In fonnacj~ 0 mo:i:liwosci sklaelania ofel1 cz~sciowych , 0 ile zamawiaj'tcy tak't mozli wosc przewieluje. 
LI.I. Zamawiajl!cy dopuszcza skladanie ofert cz~sciowych na dwie cz~sci: 

cz~sc L - 4 uczniow x 40 godzin- -L60 godzin 
cz~sc 2 - 4 uczniow x 40 godzin- -L60 godzin 
cz~sc J - 4 uczniow x 40 godz in - L60 godzin 

L1.2. Zamawiajl!cy nie ogranicza liczby cz~sci na ktore wykonawca moze zlozyc ofert~. 

L2. Opis sposobu przedstawiania ofert wari antowych oraz minimalne warllnki, jakim musz't odpowiadac 
ofert y warialltowe wraz z wybrall ymi kryteriami ocelly, j ezeli zamawiaj 'tcy wym aga lub dopuszcza ich 
sk ladanie- nie d otyczy 

13. [nformacj~ 0 planowanych zamowieniach, 0 ktorych mowa w pkt 8 lit. H podrozdzia lu 6.5 
Wytycznych Kwalifikowalnosci , ich zakres oraz warunki, na jakich zostanl! udzielon c, 0 ile 
zamawiajqcy przewiduj e udzielenie tego ty pu zamowien- nie dotyczy. 
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14 . 1. W przypadku wystijpienia pytan do zapytania Ofet1owego mozna je kierowae mailem na adres: 
zp@ gminababoszewo.pl 
14.2. Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed upJywem tenninu skbdania ofert przewidzianym 
w zapytaniu ofertowym. Zamawiaj<tcy przed tuza termin skladania ofet1 0 czas niezbttdny do 
wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 
14.3. Trese pytal\ dotycz<tcych zapytan ia ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaj<tcego publikowana 
b«dz ie w baz ie konkurencyjnosci . 

l·t Ochrona danych osobowych. 
Zgodnie z ali . 13 ust. I i 2 rozporz<tdzenia Parlamentu Europejskiego i Rad y (UE) 20 16/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi<tzku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przep lywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne 
rozporz<tdzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.20 16, str. I ), dalej "ROOO", infonnujt(, 
ze: 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baboszewo 
inspektorem ochrony danych osobowych w Inazwa zamawiaj<tcego/ jest Pan Andrzej Rybus -

Tolloczko, dzialaj<tcy na podstawie Umowy Nr 117/20 18 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawat1ej z Gmin<t 
Baboszewo. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b«d<t na podstawie at1. 6 ust. I lit. c RODO w celu 
zwi<tzanym z postttPowaniem 0 udzielen ie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych 
kwa lifi kowalnosci- zapytanie ofet1owe w procedllry na podstawie punktu 6.5.2 ; 

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bttd<t osoby lub podmioty, kt6rym lIdostt(pniona 
zostanie dokllmentacja postttPowania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 200 I r 0 dostt(pie 
do infonnacj i publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 13 30) 

dane osobowe Wykonawcy bttd<t przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakOI\czen ia 
postttpowania 0 lIdzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje caly czas trwania umo wy; 

obowi<tzek podania przez Wykonawctt danych osobowych bezposrednio Pan i/Pana dotycz<tcych jest 
wymogiem zwi<tzanym z udzialem w postttpowaniu 0 udzielenie zamowienia publ icznego 0 wal10sci 
ponizej 30000 euro bez ktorego nie mozna udzielie zamowienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej 
oferty.; 

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bttd<t podejmowane w spos6b 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROOO; 

Wykonawca posiada: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostttpu do c1anych osobowych Pani/Pana dotycz<tcych; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
• na podstawie art. 18 ROOO prawo z<tdania od admin istratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzezeniem przypaclkow, 0 ktorych mowa wart. 18 ust. 2 RODO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzt(du Ochrony Oanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
• przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz<tcych narusza przepisy ROOO; 

ni e przysluguje Wykonawcy: 
• w zwi<tzku z art. 17 ust. 3 li t. b, c1lub e ROOO prawo do usuni t(cia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktoryrn mowa wart. 20 ROOO; 
• na podstawie art. 2 1 ROOO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz 

podstaw<t prawn<t przetwarzania Pani/Pana dan ych osobowych jest ali. 6 ust. I lit. c ROOO. 

15. Warunki zaplaty: Rozliczenie finansowe z Wykonawc<t nastijpi na podstawie protokolu odb ioru 
dostaw, w termin ie 14 dni od otrzymania przez Zamawiaj<tcego poprawnie sporz<tdzonej faktury. 

16. Zamawiajljcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post~powania bez podania przyczyn. 
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I) pelnomocnictwo do podpisania ofe11Y w przypadku sk ladania oferty przez pelnomocnika, 
2) wykaz osob - wzor za l. nr 3 
3) deklaracje wspo lpracy - wzor zal. nr 4 
4) potwierdzenie odbycia kursu dla Metody Johansena 

W zalljczeni u: 
I. formularz ofe11y, 
2. wzor umowy, 
3. wykaz osob, 
4. deklaracja wspo lpracy . 

• 


