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Olsztyn, dnia 17.11.2021 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. DANE ZAMAWIAJACEGO 

  

Zamawiający: Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,                                                       

42-256 Olsztyn, k. Częstochowy  

tel. 34 3285-076, fax. 34 3285-057,                     

adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                      

o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł  

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej  ul. Sobieskiego  w 
obrębie skrzyżowania z DK 46 – ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa  
przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 46 – ul. Żwirki i Wigury w obrębie 
skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego  

2. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie 
poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na przejściach dla pieszych w obszarze 
Oddziaływanie przejść dla pieszych – Województwo Śląskie 

3. Zakres robót obejmuje min:  
1) Roboty drogowe i organizacyjne obejmują poprawe bezpieczeństwa pieszych   

z  wprowadzeniem 2 przejść w obrębie   skrzyżowania DK 46 z ul. Sobieskiego w 
miejscowości Olsztyn, tj.: 

⎯ wyznaczenie przejść dla pieszych z wykonaniem zaniżonego krawężnika do 
uzyskania światła  1cm i ułożeniem bezpośrednio przed przejściami kostki 
integracyjnej 

⎯ przebrukowanie chodnika w bezpośrednim sąsiedztwie przejść w celu 
wysokościowego dostosowania się do istniejącej nawierzchni 

⎯ na ul. Sobieskiego częściowe rozebranie nawierzchni istniejącej zatoki 
parkingowej będącej w  kolizji z lokalizacją przejścia, 

⎯ wykonanie organizacji ruchu w rejonie całego skrzyżowania z elementami  
poprawiającymi bezpieczeństwo:  oświetlenie przejścia (wg odrębnego 
opracowania), bariera U-12a. 

2) Konstrukcja nawierzchni 
chodnik na odcinku przebudowywanym 

⎯ kostka betonowa" wibroprasowana w kolorze szarym           8 cm 

⎯ podsypka z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm          3 cm 

⎯ podbudowa z kruszywa łamanego frakcji  0/31,5mm         15 cm 

⎯ warstwa odcinająca- piasek gruboziarnisty                                10 cm 
 

3) Przed 2 wyznaczonymi przejściami przez jezdnię zastosować krawężnik 
najazdowy  

http://www.olsztyn-jurajski.pl/


2 

 

⎯ na DK Nr 46    20x25cm wtopiony- światło 1cm (na dł. 4,0m), oraz krawężnik 
skośny na długości 1m 

⎯ na drodze gminnej 15x22cm wtopiony- światło 1cm (na dł. 4,0m). 
Krawężniki należy  posadowić bezpośrednio na świeżym, niestężonym betonie 
na ławie betonowej z oporem z betonu.   

       4)   Oznakowanie  
W istniejącym oznakowaniu pionowym: 

⎯ wprowadzono dwustronne znaki przejścia dla pieszych D-6b  na DK 46 na tle 
folii fluorescencyjnej 

⎯ przed skrzyżowaniem wprowadzono znak ograniczenia prędkości do 40 
km/godz., 

⎯ zastosowano ogrodzenie U-12a kierunkujące pieszego do wyznaczonego, 
bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Ogrodzenie U-12a w kolorze żółtym.  

W istniejącym oznakowaniu poziomym wprowadzono:  

⎯ oznakowanie poziome nowych lokalizacji przejść dla pieszych. 
 

5) Oświetlenie przejścia:   
Oświetlenie przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej DK-46 
na km 200+123m 
Zakres robót elektrycznych: 
− układanie kabla 1,0kV w osłonie grubościennej odpornej na UV o średnicy 

75mm na żerdzi istniejącego słupa linii napowietrznej nN 

− montaż szafki sterowania oświetleniem  

− montaż zestawu złączno-pomiarowego ZZP 

− montaż fundamentów betonowych prefabrykowanych typowych dla słupa 
oświetleniowego lub ich zamienników o równoważnych parametrach 
technicznych 

− montaż aluminiowych anodowanych słupów wnękowych o przekroju kołowym 
o stałej zbieżności o wysokości 5,5m łącznie z wysokością wysięgnika. Słup 
przystosowany do montażu na fundamencie. Słup wyposażony w izolowaną 
tabliczkę bezpiecznikową. 

− wysięgnik pojedynczy podwyższający słup o ok. 0,5m o długości ramienia 
1,5m. 

− montaż na wysięgniku opraw oświetleniowych źródłem światła LED. Oprawy 
winny posiadać wykonanie w II klasie izolacji lub ich zamienników o 
równoważnych parametrach technicznych 

− montaż przewodów kabelkowych w rurce karbowanej o średnicy 22mm w 
latarniach; 

− kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8m i szerokości do 0,4 ; 

− układanie w ziemi kabla ; 

− układanie rur ochronnych o średnicy 110mm  

− nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego; 

− układanie między słupami uziomu powierzchniowego z płaskownika z 
podłączeniem na zacisk uziemiający słupa 

− wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą z zastosowaniem 
gładkościennej rury przeznaczonej do przewiertów sterowanych, łączonych 
metodą zgrzewania, RHDPEp 110/6,3 na głębokości min. 1,7 pomiędzy 
niweletą jezdni a górną krawędzią rury osłonowej 

− zasypanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8m i szerokości do 0,4; 

− zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu 

− odtworzenie nawierzchni. 
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4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Dokumentacja projektowa, 

Stała Organizacja ruchu, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SWZ jako 

zbiór Dokumentacja,  oraz Wzór umowy – załącznik nr 3 do zapytania.  

5. Równoważność. W sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej, a więc w 

dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy p.z.p., a takim określeniom nie 

towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym w każdej normie, ocenie technicznej, specyfikacji 

technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy 

przyjąć, że każdej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi 

referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny”.  

6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane w tych 

dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty 

stosownych przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane 

rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

7.  Gwarancja: Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i zamontowane 

urządzenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – 

zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od 

daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny 

termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.    

8. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskim Norami, 

przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną.  

9. Wspólny Słownik Zamówień CPV 

45000000-7 Roboty budowlane  

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych    

45231400-9 Roboty  budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45233290-8 Instalowanie znaków 

45233221-4 Malowanie nawierzchni  

45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej  

 

10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów  
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Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 

 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, 

spółki cywilne). W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie 

pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej 

notarialnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarne odpowiedzialności za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Uwaga: treść pełnomocnictwa 

powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie 

wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

4. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania 

uznaje się za odrzuconą. 

 

11. KRYTERIA OCENY OFERTY  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena  60% 

oraz termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane 40%. 

 

12. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH 

PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY:  

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

Lp. Opis kryteriów oceny Waga 

1 Cena 60% 

2 Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane           40% 

 

13. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO 

KRYTERIUM OCENY OFERTY.  

1) Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: 
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Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt., według wzoru 
matematycznego:  

 

Kryterium I  –  cena – waga 60%  

 

                            Najniższa cena ofertowa 

Cena =  -------------------------------------------- x 100 pkt. x 60% 

                             Cena oferty badanej 

 

Kryterium II  – Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane  – waga 40 %  

 

W Ocena kryterium „Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane” nastąpi w skali 

punktowej od 0 do 40 pkt., według wzoru matematycznego:  

 

                           Oferowany terminu gwarancji  i rękojmi                                        

                                     na roboty  budowlane  

Termin gwarancji   =  -------------------------------------------- x 100 pkt. x 40 %  

rękojmi na roboty                  60 miesięcy  

budowlane  

Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji (minimalny termin gwarancji i rękojmi 

36 miesięcy, maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi 60 miesięcy).  

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona na podstawie 

poniższego wzoru: 

P = C + G 

gdzie:  

P– suma punktów przyznana ofercie badanej 

C– liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium „Cena”  

G- liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium „Termin gwarancji  i rękojmi 

na roboty budowlane”  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 

 

14. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1) Oferty można składać w terminie do 2 grudnia 2021 r. na adres e-mail: 

aceleban@olsztyn-jurajski.pl 

2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na 

przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu. 

3) Ofertę należy składać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokument w postaci papierowej  

opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu – skan. 

4) Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formie 

danych np.: pdf (zalecane) bądź innych rekomendowanych formatów np. odt, doc., 

docx.,  xls, jpg, jpeg, i może zostać podpisana kwalifikowanym podpisem 



6 

 

elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez osobę 

umocowaną do działania w imieniu wykonawcy.  

5) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 

15. TERMIN REALIZACJI UMOWY  

1) Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do  31.05.2022r.  

2) Za zakończenie wykonania przedmiotu umowy strony uznają podpisanie protokołu 

odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.   

 

16. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W 

WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN TAKIEJ UMOWY 

1) Z wybranym wykonawcą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem - załącznik 

nr 3 

2) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach określonych we 

wzorze umowie – załącznik nr 3  

3) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do: wykonania i przedłożenia Zamawiającemu 

kosztorysu ofertowego (zalecane i opracowanie metodą kalkulacji szczegółowej, 

kosztorys powinien uwzględnić wartość robót budowlanych i innych kosztów 

niezbędnych do realizacji zamówienia) cena podana w formularzu ofertowym musi 

być zgodna z cena wynikającą z kosztorysu ofertowego.  

 

17. INFORMACJA O MOŻLIWOŚĆI SKŁADANIA OFERT CZEŚCIOWYCH 

  

1)  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych  

 

 

18. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIDAĆ OFERTY WARIANTOWE 

WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY  

 

1) Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.  

 

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONASTWA  

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom)  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na 

tym etapie) nazwy (firmy)  i adres tych podwykonawców.  
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20. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Kompletna oferta musi zawierać: 

1. Formularz Ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwę i 

adres firmy (o ile są mu wiadome na tym etapie)  

2. Stosowane pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w przypadku gdy 

Wykonawca ustanawia pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii 

potwierdzonej notarialnie. 

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w 

skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 

takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy 

(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie 

kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

6. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i 

podlegają udostępnieniu po zakończeniu postępowania, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1010) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności; 

7. Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny wykonania 

zamówienia zawartej w ofercie. W przypadku zastrzeżenia tych danych, zostaną one 

automatycznie odtajnione przez Zamawiającego. 

8. Termin ważności oferty 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu 

koordynowania prawidłowego przebiegu realizacji zamówienia.  
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10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny.  

12. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest: P. Agnieszka 

Celeban, tel. 34 328 50 76 wew. 27, adres poczty elektronicznej: aceleban@olsztyn-

jurajski.pl.,  

 

21. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

1) Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Olsztyn z 

siedzibą 42-256 Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, tel. 34 328 

50 76, strona internetowa: www.olsztyn-jurajski.pl, adres poczty 

elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl;   

2)    Wójt Gminy Olsztyn, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z 

którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@olsztyn-

jurajski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego do 30 000 Euro 

4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;  

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6)    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7)    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8)     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 

osobowych**; 

mailto:aceleban@olsztyn-jurajski.pl
mailto:aceleban@olsztyn-jurajski.pl
http://www.olsztyn-jurajski.pl/
mailto:sekretariat@olsztyn-jurajski.pl
mailto:iod@olsztyn-jurajski.pl
mailto:iod@olsztyn-jurajski.pl
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- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9)     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. c RODO. 

 Wyjaśnienie:  

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników,  

*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 

lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich.  

 

22. ZAŁACZNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

1. Załącznik nr 1 – Dokumentacja   

2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,  

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy  

 


