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tr-gczna, dnia 17 .12.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/PPiPCPR/2020

I. Zamawiajqcy:

Powiat tr gczyriski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzib4w N-gcznej,

ul. Staszica 9

21 -0l0Lgczna

tel. 81 53 15 384 fax 81 44 58 801

e-mai I : sekretariat@pcprleczna.pl

strona i nternetowa: www. pcprleczna.pl

BI P : www.b ip.pcprleczna.pl

zaprusza do zlolenia oferty na Swiadczenie uslug prawniczych:

II. Tryb udzielania zam6wienia:

l. Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego, z wylqczeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowieh publicznych (Dz. tJ. z 2019r., poz. 1843 z poLn. zm.) - na podstawie
art. 4 pkt 8 w/w ustawy orazzgodnie z obowiqzujqcym Regulaminem udzielania
zamowieh publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w N,qcznej,

kt6rych wartoSi nie przekraczawyra\onej w zlotych r6wnowartoSci kwoty 30 000
euro netto - Zarzqdzenie Nr 2912015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lqcznej z dnia 15 paLdziernika 2015r. zpoZn. zm.

2. Zapylanie of'ertowe zostato upublicznione poprzez jego umieszczenie na stronie
internetowej Zanawiajqcego www.pcprl eczna.pl, BIP www.bip.pcprleczna.pl
oraz na tablicy ogloszeri w siedzibie Zamawiaj4cego.

I I l. Opis przedmiotu zam6wienia :

Przedrniotem zam6wienia jest:

1. Zadanie nr I - Swiadczenie pomocy prawnej zwiqzanej z zakresem dzialania
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w l,gcznejlOrganizatora Rodzinnej
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2.

1)

2)

Pieczy Zastgpczej w wymiarze 12 godzin miesiEcznie, w terminie uzgodnionyrn
z Zamawiaj4aym, jak i r6wniez poza jego siedzib4, stosownie do potrzeb
Zamawia.i4cego.

W zakres Swiadczonych uslug okre6lonych w ust. I wchodzi w szczegolnodci:

udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporzqdzanie opinii prawnych oraz
innych wyjaSnie6 w zakresie stosowania prawa,

opiniowanie pod wzglgdem prawnym projektciw um6w, porozumief, pism,
decyzji, akt6w prawnych i innych dokument6w zwiqzanych z dzialalnoSci4
ZamawiajEce go or az spo rz4d zan i e p i sm p rocesowych,

wystgpowanie w charal<terze pelnontocnil<a Zamawiaj4cego w postgpowaniu
s4dowym, administracyjnyrn oraz przed innyn,i organarni orzeka.j4cyrni, na
podstawie petnornocnictwa udzielonego przez Zamawia.i4cego - (zastgpstwo
prawne),

uczestniczenie w rol<owaniach prowadzonych przez Zamawiaj4cego, kt6rych
celem jest nawi4zanie, zmiana lub rozwi4zanie stosunku prawnego, w tym
zwlaszcza um6w dlugoterminowych lub dotycz4cych przedrniot6w znaczne.y

wartoSci;

3)

4)

2. Zadanie nr 2 - Swiadczenie specjalistycznego poradnictwa prawnego dla
mieszkaric6w Powiatu {-gczyhskiego - klient6w PCPR w Lqcznej w siedzibie
Zamawiajqcego w wymiarze 12 godzin tygodniowo, tj. 48 godzin rniesiqcznie
w terminach r"rzgodnionych z Zamawial4cyrn. W zakres Swiadczonych uslug
prawniczych wchodzi w szczeg6lnoSci:

l) realizacja zadah wynika.jqcych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastqpcze.j:

a) prowadzenie poradnictrva prawlego dla os6b sprawqj4cych rodzinn4 pieczq zastqpcz4iich
dziecioruzdzieciurnieszczonychwpieczyzastgpczej,

b) udzielanie porxocy rodzinom za*Epczym w realizacfi zadah wynikaj4cych z pieozy

zastgpzej;
2) pomoc merytotycznaprzy ocenie l<andydat6w do pelnienia fi,rnkcji rodziny zastqpczej -

ocena spelniania kryrteri6w fotmalnych,

3) pomoc ptzy zg)aszaniu do oSrodk6w adopcyjnych infonnacji o dzieciach z uregulowan4
sytuacj4 prawnq, w celu poszukiwarria dla nich rodzin przysposabiajqcych,

4) pomoc rodzinom zastgpczym w uzyskiwaniu mo2liwoSci do wyjaSnienia sy,tuacji

prawnej dziecka,

5) ocena dokumentacji pof,vierdzaj4cej stan prawly kandydat6w do pelnienia funkcji
rodziny zastqpczej,todzin zastqpczychoruzdzieci przeb5,r,vajqcych w pieczy zastqpcze-i,

6) wystgpowanie w charakteze pelnomocnil<a procesowego w postgpowaniach s4dowych
w prcdmiocie wytoczenia przez Dyrektora Powiatowego Centum Pomocy Rodzinie

w Lqczriej pow6dzwa o zas4dzanie Swiadczeri alimentacyjnych na rzecz dzieci
przebywaj 4cych w p ieczry znstEpzej,



7) wspomaganie pracy Dzialu Opiekinad Dzieckiem i Rodzin4 w zakesie realizacjizadah
wynikaj4cych z ustawy o pomocy spolecznej, prueciwdzialaniu pzemocy w rodzinie
omz wspierania rodziny i systernie pieczy zastgpczej,

8) pomoc i specjalistyczre pomdnichvo prawne Swiadczone osobom i rodzinorn, kt6re

rrrajq trudno5ci lub wyl<azuj4 potrzebE wsparcia w rozwiqzywaniu swoich problern6w

zyciowych, bez wzglqdu na posiadany doch6d , w tym praca z trudnym klientem:

a) udzielanie informacji o obowigujqcych przepisach z zakesu prawa kamego, todzinnego

i opiel<uricze go, zabezpieczenia spotecznego, ochrony praw lokator6w,
b) wskazyt van ie sposob6w zalatw ienia d anej sprawy,

c) redagowanie pism procesowych, wniosk6w, pozw6w;
9) Swiadczenie pomocy prawnej z zakresu:

l) prawa karnego:
i. udzielanie infbrmacji i porad prawnych z zakresu prawa karnego materialnego

i procesowego dla os6b doSwiadczajqcych przemocy w rodzinie i innych os6b
pokrzywdzonych

ii. sporz4dzanie pism w postqpowaniu przygotowawczym i sqdowym;
2) prawa rodzinnego:

i. udzielanie inforrnacji, porad prawnych isporzqdzanie pism procesowych
w sprawach regulowanych kodeksern rodzinnym i opieku hczym,
a w szczeg6lnoSci w sprawach o rozw6d i separacjE oraz o alimenty,

ii. udzielanie infbnnacji, porad prawnych i sporzqdzanie pisrn w zakresie kierowania
osob uzalelnionych na leczenie odwykowe;

3) zabezpieczenia spotecznego'.
i. udzielanie infbrmacj i i porad prawnych z zakresu spraw emerytalno - rentowych,
ii. sporzqdzanie odwolari od decyzji Zakladu Ubezpieczui Spolecznych, Kasy

RoIniczego Ubezpieczenia Spolecznego, itp.,
iii. udzielanie inforrnacji osobom niepehiosprawnym o ich ulgach, uprawnieniach,
iv. udzielanie infonnacji o mozliwoSci uzyskania Swiadczeh z zakresu pomocy

spotecznej;

4) prawa lokalowego i ochrony praw lokator6w:
i. udzielanie inforrnacji i porad prawnycl^t z zakresu rnozliwoSci uzyskania lub

odzyskania tytulu prawnego do lokalu rnieszkalnego,
ii. udzielenie inforrnacji i porad prawnycli z zakresu spraw dotyczqcych praw

i obowi4zl<6w wtaScicieIi, najernc6w, podnajemc6w,
iii. poradrictwo prawne w zakresie mozliworici uzyskania lokalu socjalnego.

l0) wsl<azywanie osobom potrzebujqcyrn pomocy - stosowrie do potrzeb innych miejsc
pomocy i plac6wek wsparcia specjalistycznego,

1 l) upowszechnianie infbrmacji o insgrtucjach, osobach i n-rozliwoSciach udzielania pomocy
w Srodowisku lokalnym,

12) ptzy.imowanie zgtoszeh lub sygnal6w o sytuacjach layzysowych i reagowanie na nie

w cel u udziel enia odpowiedrriej pomocy prawnej,

13) podejmowanie dziatari interwencyjnych polegajqcycli na zaangizowaniu odpr.rwiednich

sluzb i ingaLrcji(n.in. policji, s4du, prokumtury, oSrodl<6w pomocy spolecmej),



14)przetwarzanie danych os6b dotl<nigtych przemocq w rodzinie i os6b
stosujqcych przemoc w rodzinie, dolycz1ce rn.in.: stanu zdrowia, nalog6w,
orzeczeA o ukaraniu, atakZe innych orzeczeh wydanych w postqpowaniLr
sqdowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy os6b, kt6rych dane te
doty cza, * z zachowan i em bezwzg I Ed n ej po u fn o Sc i ;

3. Wykonawca bgdzie Swiadczyl pomoc prawnq w oparciu o swoj4 wiedzq
i doSwiadczenie zawodowe z zachowaniem nale|5rt"ej starannoSci,
z poszanowanietn zasad etyki zawodowe.i oraz przepis6w ustawy z dnia 6 lipca
1982r. o radcach prawnych (Dz. U. 22020r., poz.75) lub ustawy z dnia26 maja
1982r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020r., poz. 1651), w zgodzie
z obowi4zujqcyrn i przepisami prawa.

4. Zamawiaiacy nie dopuszcza skladanie ofert czeSciowych.

IV. Wymagania dotycz4ce Wykonawcy:

l. Wyksztatcenie wyzsze prawnicze oraz prawo do wyl<onywania zawodu radcy
prawnego lub adwokata.

2. Wpis na listq radc6w prawnych lub adwokat6w.

3. Co najmniej roczne do(wiadczenie w zawodzie radcy prawnego lub adwokata
oraz co najmniej roczne doSwiadczenie w obsludze prawnej jednostek samorzqdu
terytorialnego i/lub jednostek orgariizacy.jnych pomocy spolecznej i/lub
wspierania rodziny i systemu pieczy zastqpczej.

V. Termin realizacji zam6wienia: od 01.01 .2021r. clo 31.12.2021r.

VI. Spos6b przygotowania oferty:

1. Ofertq naleZy sporz4dzic na druku ,,FORMULARZ OFERTOWY" - stanowiqcy
zalqcznik d o n i n i ej sze go zap y tania o ferto we go.

2. Ofertq naleZy sporzqdzic w .igzykLr polskirn, w formie pisemne.i, na maszynie,
komputerze, nieScieralnym atramentern lub dtugopisem.

3. Cena za wykonanie usiugi musi obe.imowai wszystkie koszty Wykonawcy
zwiqzane z wyl<onaniem uslugi, w tyrn podatek VAT (eSli dotyczy).

4. Cena musi byi podana w zlotych polskich cyfrowo i slownie.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloleniem
oferty.

6. Do oferty naleLy dotqczyc n/w dokumenty (oryginal lub kopie poSwiadczone za

zgodnoSd z oryginalem) w przypadl<u ich sktadania osobiScie, poczt4 tradycyjn4
lub kurierem w siedzibie Zamawiaj4cego lub ich skany w pdf
w przypadku sl<ladan ia elektronicznie:

1) wpis na listg radc6w prawnych lub adwokat6w,



2) potwierdzajqce co najmniej roczne doSwiadczenie w zawodzie radcy
prawnego lub adwokata oraz co najmniej roczne doSwiadczenie w obsludze
prawnej jednostek samorz4du terytorialnego i/lub jednostek organizacyjnych
pomocy spolecznej i/lub wspieraniarodziny i systemu pieczy zastgpczej;

\{I. Miejsce i termin zloiLenia oferty:

l. OfertE r"loZna zloZyc osobiScie, pocztq tradycyjnq lub kurierem w siedzibie
Zamawiajqcego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w N,Ecznej, ul. Staszica 9,

2l-010 l-gczna w sekretariacie na I pigtrze lub e-mailem na adres:

k.bartoch(D,pcprleczna.pl w terminie do dnia 23.12.2020r. do godz. 09.00
z dopiskiern: ,,ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02lPPlPCPRl2020, Oferta
w postqpowaniu na Swiadczenie uslug prawniczych"- DECYDUJE DATA
WPLYWU.

2. Oflerty zlo\one po w/w terminie nie bgdq rozpatrywane. Oferta zlolona po
term i n i e zo stan ie niezwlocznie bez otwi eran i a zwr6cona Wykonawcy.

3. Zapytanie ofertowe mole zostai zmienione przed uplywem terminu skladania
ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiajqcy
uwzglgdni w opublikowanym zapytaniu ofertowym informacjg o zmianie.
Informacja ta zawiera w szczeg6lnoSci: datg upublicznienia zmienianego
zapytania ofertowego, a takhe opis dokonanych ztnian. Zamawiajqcy przedtuLy
termin skladania ofert o czas niezbgdny do wprowadzenia znian w ofertach,
jezelijest to l<onieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

VIII. Termin i miejsce wyboru ofert:

Wyb6r ofert nast4pi w dniu 23.12.2020r. o godz. 10.00 w siedzibie ZamawialEcego,

d" Powiatowyrn Centrum Pomocy Rodzinie w l-Ecznej, ul. Staszica 9,21-010N,qczna,
pok nr 2. Wykonawcy mogq uczestniczyi w otwarciu ofert.

IX. Podstawowe kryteria oceny ofert:

Cena oferty: 100 pkt

l" Liczba punkt6w w kryterium ,,cena" zostanie przyznana zgodnie z poniinzym
wzorem:

najni2sza oferowana cena brutto

Cena: ------x 100

cena brutto badanej oferty

Maksyrnalnaliczba punkt6w w kryterium cena: 100 pkt.

2. Z Wykonawc4 kt6rego ofbrta zostanie najwyzej oceniona, a jednoczeSnie
przekracza zaplanowane Srodki finansowe w budzecie Zamawiajqcego na



realizacjq przedmiotu zam6wienia, Zamawialqcy moze podjqi negocjacje
cenowe. W przypadku nieosi4gnigcia porozumienia w sprawie ceny Zamawiajqcy
mo2e podjqi negocjacje z l<olejnym Wykonawc4, kt6ry uzyskal najwylszq liczbq
punkt6w. Powylszq zasadg stosuje sig analogicznie w stosunku do nastgpnego
Wyl<onawcy.

X. Tryh wyboru najkorzystniejszei oferty:

1. Zamawiajqcy dokona oceny olert pod wzglgdem fbrmalnym i zgodnym
z niniej szym zapytaniem ofertowym.

2. W postqpowaniu zostanie odrzucona oferta:
1) I<t6rej treSi nie odpowiada treSci niniejszego zapytania ofertowego,
2) kt6ra zawiera raLqco niskq ceng - co zostaio poprzedzone wczeSniejszymi

wyj aSn i en i am i Wykonaw cy zlo Zonym i na wezwan i e Zartawiajqce go,
3) kt6ra jest niezgodna z obowi4zujqcymi przepisami prawa,
4) kt6rajest niel<ompletna (np. brakzal4cznik6w, brak podpis6w),
5) z*olona po termine;
3. Z tyttrlu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysluguj4 ?adne roszczenia wobec

Zamawiajqcego. Decyzja Zamawiajqcego o odrzuceniu ot'erty jest decyzjq
ostateczn4.

4. Zamawiaj4cy na podstawie przeslanycli ofert zastrzega sobie prawo do

.jednokrotnego wezwarria ofererrta do uzupetnienia ol'erty - wezwanie do
uzupelnien ia doku ment6w moze obej rrowai:

l) wezwanie do uzupelnienia w przypadl<u zloZenia niel<ompletnych dokLrment6w,
2) wezwanie do zlozenia dol<r"rment6w jeSli nie zostaly one ztoilone,
3) wezwanie do poprawienia dokument6w jezeli zawierajq one blqdy;
5. Zamawiajqcy zasftzega sobie prawo zwracania sig do Wykonawc6w o udzielerrie

wyjaSrrieri w zakresie treici zloionych przez nich ofert.
6. Zamawiajqcy inforrnuje, ze Wykonawcom nie przysluguje prawo do skorzystania

ze Srodk6w ochrony prawnej przewidzianej przez ustawg Prawo zam6wieh
publicznych z uwagi na fakt wylqczenia niniejszego postgpowania z zakresu
przedmiotowego tej ustawy.

7. Zamawiajqcy zaslrzega prawo do poprawienia treSci oferty w przypadkLr blEd6w,
kt6rych popra\,va nie zrnienia trerici oferty oraz poprawek w zakresie wadliwych
obliczeri matematycznych i pisarskich (oczywiste omytki pisarskie lub
rachunkowe).

XI.Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy:
l. Inforrnacja o wyniku postgpowania zostanie rriezwlocznie upubliczniona na

stronie internetowe.i Zamawia.j4cego ]ylyfv-!qpdg_c213,p_1, BIP
www. b ip. pcprleczna. p I oraz na tab I i cy ogloszeri w siedzi b i e Zamawiajqcego.

2. O wynikach postgpowania, o wyborze najkorzystniejszej of.erty Zamawia.iqcy
niezwtocznie zawiadomi za poSredrrictwem faxu lub e-rnail [Lrb poczt4 tradycyjnq
WykonawcE oraz wszystkich pozostalych oferent6w, ktorzy przeslali oferty.

3. W przypadku wyboru oferty do realizacii, z Wykonawcq zostanie podpisana
ufilowa.



4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odst4pi od podpisania umowy
zZamawiajqcym, mozliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawc4, kt6ry
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia uzyskal kolejn4 najwyZszq liczbE
punkt6w, z zastrzeleniern nieprzekroczenia wysokoSci Srodk6w zaplanowanych
w budzec i e proj el<tu na realizacjg n i n i ej szego zam 6w ien ia.

XII. Informacja o mo2liwoSci uniewa2nienia postgpowania:

1. Zamawiajqcy mohe uniewaznii postgpowanie bez dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

1) nie zlozono Zadnej oferty spelniajqcej wymogi zapytaniaofeftowego,

2) cena na.ikorzystniejszej oferty przewyLsza kwotg, ktorq Zamawiaj4cy mo2e
przeznaczy6 na sfinansowanie zarn6wienia: Zadania nr 1 i Zadania nr 2, gdy cena
przekroczy kwotg przewidzianq w budzecie Zamawiajqcego na realizacjq
przedm iotu zam6wienia,

3) wyst4piia istotna zrniana okolicznoSci powoduj4ca,ze prowadzenie postgpowania
lub wykorranie zam6wienia nie leLy w interesie Zanawiajqcego,

4) postEpowanie obarczone jest wad4 uniemozliwiajqcqzawarciewaane.i Lrmowy;

2. Zamawiajqcy zastzega sobie prawo do uniewalnienia niniejszego postgpowania
bez podania przyczyny, na kazdymjego etapie.

3. O uniewaznieniu zapytania ofertowego bez dokorrania wyboru najkorzystniejszej
oferty, Zamawiajqcy niezwlocznie powiadorni WykonawcE na piSmie oraz
zamieSci stosown4 irrformacjg na stronie internetowe.i, BIP oraz w siedzibie
Zamawiajqcego na tablicy ogloszeri.

XIll. Spos6bporozumiewaniasigzZamawiaj4cym:

l. O5wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy oraz
Wykonawcy przekazuj4 listownie, f-aksem lub drog4 elektronicznq.

2. Wykonawcom przysluguje prawo do kierowania wniosk6w o wyjaSnienie tresci
zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczqce wyjaSnienia tresci zapytania
powinny byi wnoszone za poSrednictwem faksu pod numer 81 44 58 801 lub
drog4 elektronicznq na adres e-mail: k.bartoch@pcprleczna.pl w jqzyku polskim
lub wraz z llumaczeniern na jqzyk polski. Dopuszczalna jest wyl4cznie fbrma
pisernna.

3. TreSc pytali dotyczqcych zapytania ofertowego wraz z wyjaSnieniami
Zamawiajqcy publikuje zgodnie z zasadarni obowiqzujqcymi dla publikacji
zapytania o feft owego w przed rn i otowyrn postgpowan i u.

4. Zatnawiajqcy jest obowiqzany udzieli6 wyjaSnieri niezwlocznie, jednak nie
p62niej niL na I dzieh przed uplywern terminu skladania ofert.

5. Dodatkowe informacje dotyczqce przedmiotu zam6wienia moLna uzyskai: Osoba
do kontaktu: Kornelia Bartoch-referent ds. kadrowych tel. 8l 53 l5 382
e-mail: k.bartoch@pcprleczna.pl od poniedzialku do pi4tku w godz. 07.00- 15.00.



XIV. Klauzula informacyjna - informacje o przetwarzaniu danych
osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Er"rropejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzktr
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lW E (zwanym dalej ,,RODO"), informujemy,2e:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie zsiedzibqw tr gcznej przy ul. Staszica 9, e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl,

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w N-gcznej wyznaczylo inspektora ochrony
danych osobowych, z l<t6rym rnolna sig kontaktowai w sprawach dotycz4cych
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pod nt tel. 81 53 l5 382 lLrb poprzez adres

e-mai I : k.bartoch@pcprleczna.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w dol<umentach s4 przetwarzane w celu realizacji
procedury sktadania of-ert zwiqzanych z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia
publicznego na Swiadczenie uslug prawniczych (Zadanie Nr I i Zadanie Nr 2) w trybie
zapytania ofertowego, zgodnie z obowiqzujqcym Regulaminem udzielania zamowieh
publicznych w Powiatowym Centrum Pon-rocy Rodzinie w Lgcznej, kt6rych warto5i nie
przekraczawyralonej w zlotych r6wnowartoSci kwoty 30 000 euro netto:

a) oceny zloionych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,

b) udzielenia zarn6wieniai zawarcia umowy,

c) realizacji i rozliczenia zamowienia,

d) arch iwizacj i dokumentacj i;

4) podstawq prawrl4 przetwarzania danych osobowych jest zawarla z Paniq/Panem

urrlowa lLrb dziatanie prowadz4ce do zawarcia umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

5) Pani/Pana dane osobowe bqd4 ujawniane osoborx Lrpowaznionyrr przez adninistratora
darrych osobowych oraz podrr,iotom upowaznionym na podstawie przepis6w
obowi4zu.i4cego w tym zakresie prawa. Ponadto w zakresie stanowi4cyrn inforrlacje
publiczn4 danc bqdq ujawniane kazdemu zainteresowanemu tak4 informacj4 lLrb

publikowane w BIP,

6) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane od momentu zakohczenia sprawy przez

okres wynikaj4cy z przepis6w prawa dot. archiwizacli oraz innych przepis6w,

7) obowi4zek podania przezPaniqlPana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
zwrEzanym z udzialen w niniejszym postgpowaniu oraz warunkiem zawarcia umowy,
w przypadku wyboru oferty. Podanie danycli jest obowiqzkowe, a konsekwencjq
niepodania danych osobowych bgdzie niemoznoS6 udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego oraz zawarcia umowy,

8) Pani/Pana dane osobowe nie bgd4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany (w tym
przezprofilowanie), stosownie do art.22 RODO,

9) posiada Pani/Pan:



a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotycz4cych,

b) na podstawie art. l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. l8 RODO prawo Zqdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, z zastrzeileniem przypadk6w, o kt6rych mowa w aft.
l8 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia sl<argi do Prezesa Urzgdu Ochrorry Danych Osobowych, gdy
uzna PanilPan, 2e przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczqcych narusza
przepisy RODO,

I0) nie przysh-rgLrje Pani/Panu:

a)w zwiqzl<uzart.l7 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym rrrowa w art. 20 RoDo,
b) rla podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdy2 podstaw4 prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO;

xv. Dodatkowe postanowienia :

l. wszelkie rozliczenia migdzy zamawiajqcym a wykonawcq dokonywane bgd4
w zlotych polskich.

2. zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zwr6cenia siE do wykonawcy
z wniosl<iem o wyjaSnienie, jesli uzna, i2 wycena zawiera raa4co nisk4 ceng
w stosunku do przedmiotu zam6wienia. WyjaSnienia winny byi przedstawione
przez WykonawcE w okre$lonym przez Zamawiajqcego terminie. Zamawiajqcy
odrzuca ofertg Wykonawcy, kt6ry nie ztoZyl wyjaSnieri lub jezeli dokonana ocena
wyjaSnieri wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,2e oferta zawieraraaqco
niskq cenq w stosunku do przedmiotu zam6wienia.

tr gczna, dn. I 7. I 2.2020r,

(Podpis i pieczg(, Zamawiajqcego)




