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OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENlU - uslugi 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZamawiajllCY - Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonawc6w do zloienia oferty na realizacj~ zaj~c 
w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo". 

NAZW A I ADRES ZAMA WIAJf\CEGO: 
Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 567 1790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 II 091 , fax (23) 66 I I 07 1 
e-mail: zp@gminababoszewo.pl ; urzad@gminababoszewo.pl www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

I. Przedmiot zam6wienia: 
Realizacja zaj ~c dla uczni6w z j~zyka francuskiego i niemieckiego w ramach proj ektu pn. "Nowoczesna 
edukacja w gminie Baboszewo" realizowanego w ramach RPO Wojew6dztwa Mazowieckiego 
wsp6Hinansowanego przez Uni~ Europej skq w ramach srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego. 

Zam6wienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zam6wien publicznych- wartosc zam6wienia nie przekracza wyra:i:onej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30 
000 euro (Dz. U. z 20 18r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawq Pzp, w trybie umieszczenia zapytania 
of eli owego w Bazie Konkurencyjnosci zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatk6w w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz 
Funduszu Sp6jnosci na lata 20 14-2020 z dnia 19.07.20 17r. - punkt 6.5 .2. 

2. Opis przedmiotu zam6wienia: 
2.I.Przedmiot zam6wienia obejmuje prowadzenie nast~pujqcych zaj~c dla dzieci: 

Zadanie I : Realizacja zaj~c rozwijajasych kompetencj e kluczowe dla uczni6w oraz szkolenia dla 
nauczycieli ze Szkoly Podstawowej im J. Wybickiego w Baboszewie. 
- Reali zacja zaj«c dl a uczni6w typ I: zaj«cia z j~zyka francuskiego , I gr x 56 h (8 uczni6w) 
- Reali zacja zaj«c dla uczni6w typ I: zaj«cia z j«zyka niemieckiego, I gr x 58 h (8 uczni6w) 
Przedmiotowe zam6wienie dotyczy realizacji zaj~c specjalistycznych, kt6rych prowadzenie wykracza 
poza kwal ifikacje nauczyciela okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy 
Karta Nauczyciela. Sq to innowacyjne programy, nowatorskie rozwiqzania, kt6re wykraczajq poza tresci 
nauczania okreslone w postawie programowej ksztalcenia og6lnego. Zaj«cia wykraczajq poza 
scenariusze podstawy programowej , szkoly nie dysponujq odpowiednimi materialami i scenariuszami 
zaj«c. W zwiqzku z tym, Wykonawca sk ladajqcy Ofeli« w post{(powaniu w zakresie zatrudnienia 
nauczycieli do prowadzenia zaj{(c zobowiqzany jest do przestrzegania prawa krajowego oraz 
Wytycznych w zakres ie kwalifikowalnosci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnosci na lata 2014-2020 z dnia 
19 lipca 20 17r jak r6wni e:i: stanowiska dotyczqcego anga:i:owania nauczycieli do projekt6w 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego opracowanego przez Ministerstwo Rozwoj u we 
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wspolpracy z Ministerstwem Edukacj i Narodowej (Pismo Ministerstwa Rozwoju Departament EFS z 
dnia 22.05.2017 nr DZF-IV.7620.49.2017. DS.3) 

2.2.Zamawiajljcy dopuszcza skladanie ofert cz~sciowych na dwie cz~sc i : 

CZ«SC I - j~zyk francuski , 
CZ«SC 2 - j«zyk niemiecki. 
2.3.Zamawiajljcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. 
2.4.Wykonawca zobowiqzuje sit( do swiadczenia uslugi wed lug nizej podanych zasad: 
Miejsce realizacji zamowienia - siedziba Szkoly Podstawowej im. Jozefa Wybickiego w Baboszewie. 
2.5. Realizacja zajt(c bt(dzie rozl iczana godzinowo, przy czym pod poj t(ciem "godzina" nalezy rozumiec 
godzint( dydaktycznq (45 minut zajt(c + 15 minut przerwy). Ostateczne tenniny i godz iny reali zacj i zajt(c 
Zamawiajqcy przedstawi Wykonawcy 7 dni przed rozpoczt(ciem zaj«c. Zamawiaj qcy zastrzega sobie prawo 
do zmiany harmonogramu, kazdorazowo zmiana hannonogramu bt(dzie uzgadniana z WykonawC'l lIslugi 
minimum 3 dni przed tenninem, ktorego dotyczq zmiany. W uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia 
losowe) Zamawiajqcy moze odwolac zaj t(cia na dzien przed terminem realizacji danej cZt(sci uslugi. 
2 .6. Zamawiajqcy wymaga, by wszystkie lI twory powsta le w ramach niniejszego Zam6wienia zostaly 
stworzone przez Wykonawct( z poszanowaniem praw alltorskich i przeniesione na Zamawiajqcego bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 
2.7. Ponadto Wykonawca bt(dzie obowiqzany do : 
I) prowadzenia zaj t(c z lI wzglt(dnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, mozli wosci 
psychofizycznych uczniow obj«tych wsparciem oraz poszanowania praw osob niepelnosprawnych, 
2) prowadzenia zajt(c w sposob niestereotypowy, z uwzglt(dnieniem jt(zyka latwego i wrazliwego na pIec, 
3) prowadzenia zajt(c zgodnie z ustalonym przez Zamawiajqcego hannonogramem, 
4) korzystani a z dostt(pnych narzt(dzi i pomocy dydaktycznyc h: podrt(cznik6w mliltimedialnych, tablic 
interaktywnych ze specjalistycznym oprogramowaniem, CD, sprzt(tu komputerowego itp. , kt6re 
Zamawiajqcy zakupi w ramach projektu dla potrzeb w/w zaj t(c, 
5) na biezqco prowadzenia wlasciwej dokumentacji reali zowanych zaJt(c pozalekcyj nych w wersJI 
papierowej, tj: 
a) biezqcego prowadzenia list obecnosci uczestnik6w projektu zgodnie z usta lonym z kierownikiem projektu 
,vzorem i przekazania li st po kazdym zakonczonym cyklu zajt(c, tj. po zakonczonym mies iqcu zajt(c, 
b) biezqcego prowadzenia dzienni ka zajt(c zgodn ie z ustalonym z kierownikiem projektu ,vzorem I 
przekazania go po kazdym zakonczonym cyklu zaj «c, tj. po zakonczonym roku szkolnym, 
c) dostarczenie innych dokument6w niezbt(dnych do realizacji usIugi. 
6)przestrzegania wytycznych i przepisow dotyczqcych reali zacji projektow wspolfinansowanych z EFS przy 
wykonywani u czynnoSci zwiqzanych z realizacjq projektu, 
7)nadzo ru nad sprzt(tem i pomocami dydaktycznymi, powierzonymi do prowadzenia zajt(c, 
8)opieki nad dziecmi podczas zajt(c , 
9)scislej wspo lpracy z osobami nadzo rujqcymi projekt, w tym kierownikiem projektu, Dyrektorem szkoly 
lub osobq przez niego wyznaczoni\, 
I O)i nfonnowania uczestnikow projektu 0 wspolfinansowani u zajt(c ze srodkow Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 20 14-2020 
(Europejski Fundusz Spoleczny), 
II)przestrzegania prawidlowej promocj i projektu, poslugiwanie si« logotypami UE oraz programu 
operac yjnego, nazwq projektu itp . w uzgodnieniu z kierownikiem projektu, zgodnie z wytycznymi -
oznaczanie wszelkich dokumentow sporzqdzanych w ramach realizacji uslugi (dzienniki , li sty obecnosci, 
etc.), 
12)przekazania Zamawiajqcemu po zakOl1czenili realizacji zam6wienia ca lej dokumentacji zwiqzanej z 
wykonaniem umowy. 

Nomenklatura wg W spolnego Slownika Zamowien CPV: 
80000000 - .t - Uslugi cdukacyjne i szkoleniowc; 
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Pozostale warunki wykonania zamowlenia zawiera: projekt umowy stanowi<\.cy za l<\.czn ik nr 2 do 
niniejszego zapytania. 

3. Warunki Udzia lu w pos t~powaniu : 

3. 1.0 udzielenie zamowienia mog<\. ubiegac si(( Wykonawcy ktorzy: 
- dysponuj<\.lub b((d<\. dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj: 
a) Wykonawca w okresie wykonywania zamowienia musi dysponowac 1 osob<\. prowadz<\.c<\. zaj ((cia dla 

kazdej z cz((sci , kto ra spelni a nast((puj <\.ce warunki: 
- posiada wyksztakenie wyzsze filo loga francuska (CZ((SC I) 
- posiada wykszta lcenie wyzsze filologa niemiecka (CZ((SC 2) 

i uprawnienia pedagogiczne (dotyczy obu cz((sci) , nadaj<\.ce kwalifikacje do nauczania przedmiotu w 
szko le podstawowej zgodnie z Rozporz<\.dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. 
w sprawie szczegolowych kwalifikacji wymagan ych od nauczycieli oraz okreslenia szko! i wypadkow, w 
ktorych mozna zatrudni c nauczycieli niemaj <\.cych wyzszego wyksztalcenia lub ukot\czonego zakladu 
ksztalcenia nauczyc ieli (Dz. U. z 20 15 r. , poz. 1264) 

W przypadku sk!adania oferty na dwie cz((sci zamowienia Wykonawca musi wykazac si(( I<\.cznie 
minimum dwiema osobami spelniaj<\.cymi kryteria okres lone w zapytaniu. Zamawiaj<\.cy dopuszcza 
mozliwosc realizacj i zaj((c przez jedn<\. osob(( ktora spelnia warunki okreslone dla obu cz((sci. 

3.2. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzia lu w post~powaniu Zamawiajljcy zljda 
zlozenia nast~p ujljcych oswiadczen i dokumentow : 

I)wykazll osob, skierowanych przez Wykonawc", do reali zacj i zam6wienia publicznego , 
odpo wiedzialnych za swiadczenie lI slug, wraz z in fo nnacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawniel1, doswiadczenia i wyksztalcenia niezb((dnych do wykonania zamowienia 
pub licznego, a takze zakresu wyko nywanych przez nie czynnosci oraz infonnacja. 0 podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 

Wykaz powinien zawierac nas t~pujljce informacje : 
- imi (( i nazwisko osoby wskazanej w zal<\.cznikll Nr 2, 
- funkcja, j ak<\. pelnic b((dzie wskazana osoba, 
- wyksztalcenie, 
2) deklaracje wspolpracy osob wskazanych w wykazie. 

4. Kryteria oceny ofert (dotyczy kazdej z cz~s ci) : 

I) Cena przedmiotll zamowien ia 

5. Informacj~ 0 wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczcgolnych kryteriow 
oceny oferty. 
Cena przedmiotll zamowienia 100%- 100 pkt 

6. Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spelnienie danego kryterium 
oceny (dotyczy kazdej z cz~s ci): 
Oferty: 
5.1.Cena przedmiotu zamowienia- obejmllje cen(( wykonania dostawy. Ofelia z naJ!1I zsz<\. cen<\. 
otrzyma maksymal n<\. ilosc pllnkt6w = 100 pkt, oferty nast((pne b"d<\. ocen iane na zasadzie proporcji w 
stosllnku do oferty najtat\szej wg wzo ru: 

C = [C m;" I C bad ] X 100 
gdzie: 

C - li czba punktow za cen(( ofertow<\. 
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Opis: Uzyskana z wyliczenia ilosc punktow zostanie ostateczn ie ustalona z dokladnosci<t do drugiego 
miej sca po przecinku z zachowaniem zasady zaokr<tglen matematycznych. 

7. Termin skladania ofert: 
Oferty nalezy skladac do dnia !28.01.2019r. do godziny 12:00. 
7.1. Sposoby zlozenia oferty: 

a) przesylk<t pocztowq, kurierska. lub osobiScie w nieprzezroczystej, zabezp ieczonej przed otwarciem kopercie 
nalezy skladae w Urz~dz ie Gminie Baboszewo - KAl'lCELARIA OGOLNA. 09-1 30 Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A 
Kopel1~ nalezy opisae nast,puj<tco: 
Oferta na zadanie pod nazw~: Realizacja zaj~c z j~zykowych w ramach projektll pn. "Nowoczesna 
edllkacja w gminie Baboszewo" reaJilOwanego w ramach RPO Wojewodztwa MalOwieckiego 
wspolfinansowallego przez Uni~ Europejskq w ramach srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego, 

Cz,(sc/cl'rsci __ 11'skccac c=esi:: 1-Jr=ykjraIlCllski: c:esc J - j(p:k lIiellliecki, 

Nie otwierac przed dniem 28 s!vcznia 2019 r. godz. 12:05". 

b) poczt<t elektroniczn<t. 
Ofeny w fonnie elektronicznej nalezy wysylac na adres: zp@!!Ininababoszewo.pl. W tresci ty1ulu wiadomosci 
e-mail nalezy 

wp lsae : Oferta na zadanic pod nazw~: ReaJizacja zaj~c j~zykowych w ramach projektu pn. 
"Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo" 
CZ,(SC/cl'tsci _ _ lfska::ac c:esc: J- }f/=ykj;-OIlCl/skl : c:e.k ! - j((:yk niel1/1ecki 

Nie otwierac pned dniem 28 stvewia 2019 r. godz. 12:05". 
2) Ofeny ziozone po godz. 12:00 bez wzgl,du na fonn" ziozenia zostan<t zwrocone z odpowiedni<t adnotacj<t 

7.1.1. Ofert~ nalezy zlozyc w nieprzezroczystej , zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopert~ 
nalezy opisac nas t~pujl\Co : 

8. Termin realizacji umowy (dotyczy kazdej z cz~sci): 
Od dnia udzielenia zamowienia do dnia 30 czerwca 20 19 r. 

9. [nformacj~ na temat zakazu powil\zan osobowych lub kapitalowych. W celu unikni«cia kon fli ktu 
interesow zamowieni e nie moze bye udzielone podmiotom powi'l.zanym osobowo lub kapitalowo z 
Zamawiaj 'l.cym. 
Przez powi'l.zania kapitalowe lub osobowe rozumie si« wzajemne powi'l.zania mi«dzy Zamawiaj'l.cYIn 
lub osobami lIpowaznionymi do zaci<tgania zobowi'l.zat\ w imi enill Zamawiaj'l.cego lub osobami 
wykonllj 'l.cymi w imieniu Zamawiaj'l.cego czynnosc i zwi<tzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcil, polegaj'l.ce w szczegol nosci na: 
a) uczestniczeniu w spolce j ako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej , 
b) pos iadani u co naj mniej 10 % udzialow lub akcji , 
c) peln ieniu funkcj i cz lonka organu nadzorczego lub zarz'l.dzaj 'l.cego, prokurenta, pelnomocnika, 
d) pozostawaniu w zwi'l.zku malzenski m, w stosunku pokrewiellstwa lub powinowactwa w li nii prostej , 
pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w lini i bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli . 
Powyzsze oswiadczenie wykonawca sklada w ofercie. 

10.0kreslenie warunkow istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postwowania 0 udzielenie zam6wicnia, 0 ile przewiduje si~ mozliwosc zmiany takiej umowy 
(dotyczy kazdej z cz~sci): 
Umowa zostanie zawarta wed lug wzoru stanowi'l.cego zal 'l.czni k do zapytania. 
Zamawiaj 'l.cy dopuszcza moz li wose zmiany warunkow umowy w nast"puj 'l.cych okoli cznosciach : 
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I.W razie niemoznosci przeprowadzenia zaj~e przez Wykonawc~ lub osoby prowadz'tce szkolenie z 
ramienia wykonawcy (np. zwolnienie lekarski e, zdarzenie losowe), b«cizie on mogl we wlasnym 
zakres ie zapewnie zast'tPienie wskazanej w ofercie osoby przez inn't osob~ . Osoba zast~puj'tca winna 
spelni ac wymagania okres lone w zapytaniu. 0 zmianie takiej Wykonawca zobowi'tzany jest uprzednio 
poinformowac Zamawiaj'tcego na pismie w celu uzgocinienia zast~pstwa. 

2.Prawo zmian w hannonogramie zaj ~c po uprzednim uzgodnieniu ich z wybranym Wykonawc't 
zadania, 

3. Po podpisaniu umowy, a naj pMniej na dwa dni przed terminem rozpocz~cia szkolenia, mozli wosc 
zmniejszenia liczby osob bior'tcych udzial w szkoleniu niz okreslono w zapytaniu i w umowie z uwagi 
na przyczyn y niezalezne, np . smierc potencjalnego uczestnika szkolenia, dlugotrwala choroba uczestnika 
szkolenia powstala przeci rozpocz«ciem szkolenia, skreslenia z listy uczestnikow projektu potencjalnego 
uczestnika szkolenia lub innej waznej przyczyny losowej. 
4.[nne zmiany, ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawierania umo wy przy dochowaniu 
nalezytej starannosci. 
5. Zmniejszenie ilosci godzin pracy z uczniami przy zachowaniu stawki godzinowej. 
6 .. Zmiany s't korzystne dla Zamawiaj 'tcego. 

11. [n fol1nacj~ 0 mozli wosci sk ladania ofeli cz~sciowych, 0 ile zamawiajasy tak't mozliwosc przewiduje. 
11.1. Zamawiaj 'tcy dopuszcza skladanie ofert cz~sciowych na dwie cz«sci: 
- cz~sc I: j~zyk franc uski, 
- cz«sc 2: j~zyk niemiecki , 
11.2. Zamawiaj'tcy nie ogranicza li czby cz~sci na ktore wykonawca moze z lozyc ofeli«. 

12. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki , jakim musz't odpowiadac 
ofeliY wariantowe wraz z wybranymi kryteri ami oceny, jezeli zamawiaj'tcy wymaga lub dopuszcza ich 
skladan ie- nie dotyczy 

13 . In fo l1nacj~ 0 planowanych zamowieniach, 0 ktorych mowa w pkt 8 lit. H podrozdzialu 6.5 Wytycznych 
Kwali fikowalnosci , ich zakres oraz warunki , na jakich zostan't udzielone, 0 ile zamawiaj'tcy przewiduje 
udzielenie tego typu zamowieli- nie dotyczy. 

14. Z uwagi na wartose zamowienia nie przekraczaj'tc't wyrazonej w z lotych rownowaIiosci kwoty 30.000 
euro post«powanie jest prowadzone bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamowieri publi cznych. (tekst jednolity Oz. U. z 20 18r poz. 1986 ze zm.). 
14.1. W przypadku wyst'tPienia pytaIi do zapytania of eli owego mozna je kierowae mailem na adres: 
zp@gminababoszewo.pl 
14.2. Zapytanie ofertowe moze zostac zmienione przed uplywem tenninu skladania of eli przewidzianym 
w zapytaniu ofertowym. Zamawiaj 'tcy przedluza tennin skladania ofeli 0 czas niezb«dny do 
wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 
14.3 . Trese pytaIi dotycz'tcych zapytania of eli owego wraz z wyjasnieniami zamawiaj'tcego publikowana 
b«dzie w bazie konkurencyjnosci . 

15. Ochrona danych osobowych. 
Zgodn ie z art . 13 ust. I i 2 rozporz'tdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fi zycznych w zwi'tzku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne 
rozporz'tdzenie ° ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 11 9 z 04.05.2016, str. I), dalej "RODO", informuj«, 
ze: 

administratorem Pani/Pana dan ych osobowych jest Gmina Baboszewo 
inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiaj 'tcego/ jest Pan Andrzej Rybus -

ToHoczko, dzialaj'tcy na podstawie Umowy Nr 117/20 18 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawartej z Gmin't 
Baboszewo. 
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bt(d<t na podstawie ati. 6 ust. I lit. c RODO w celu 
zwi<tzanym z postt(powaniem 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych 
kwalifikowalnosci- zapytanie OfetiOwe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bt(d<t osoby lub podmioty, ktorym udostt(pniona 
zostanie dokumentacja postt(powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 200l r 0 dostt(pie 
do in fo tmacj i publicznej (t.j. Dz. U. z 20 18 r. poz. 1330) 

dane osobowe Wykonawcy bt(d<t przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakonczenia 
postt(powania 0 udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; 

obowi<tzek podania przez Wykonawct( danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz<tcych jest 
wymogiem zwi<tzanym z udzia lem w postt(powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci 
ponizej 30000 euro bez ktorego nie mozna udzielic zamowienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej 
oferty. ; 

w odnies ieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bt(d<t podejmowane w sposob 
zautomatyzowany, stosowanie do art . 22 RODO; 

Wykonawca posiada: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostt(pu do da nych osobowych Pani/Pana dotycz<tcych; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
• na podstawie art. 18 RODO prawo z<tdania od administratora ograni czenia przetwarzania danych 

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

nie przys Iuguje Wykonawcy: 
• w zwi<tzkll z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do u5uni«cia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa wart. 20 RODO ; 
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz 

podstaw<t prawn<t przetwarzania Pan i/Pana danych osobowych jest ati. 6 ust. I lit. c RODO. 

16. Warunki zaplaty - zgodnie z wzo rem umowy. 
17. Zamawiajljcy zastrzega sobie prawo do uniewainienia post~powania bez podania przyczyn. 
18. Do oferty naleiy zallJczyc: 

I) pelnomocnictwo do podpi sania oferty w przypadku skladania ofetiy przez pelnomocnika, 
2) wykaz osob, 
3) deklaracj e wspolpracy. 

W zalljczeniu: 
I. fo rmularz oferty, 
2.wzor Ull1owy, 
3. wykaz osob, 
4.deklaracja wspo lpracy 


