
Łódź, 17.12.2021r, 
 

SP 182/0710/12/21 

Nr.księgi 261 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 

Na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł netto pn. „Zakup i 

dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu 

„Laboratoria Przyszłości” 

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1598-tekst 

jednolity) 

 
I. Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 

ul. Łanowa 16 

91-003 Łódź 

tel. 426528517 

adres strony internetowej: www.182.edu.pl 

e-mail : dyrekcja@sp182.edu.elodz.pl 

 

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

„Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu 

Laboratoria Przyszłości” 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości zgodnie z wykazem, który stanowi 

załącznik nr 3-8 do zapytania ofertowego. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne objęte 

niniejszym zamówieniem muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne do wad, kompletne i 

najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nie noszące śladów otwierania, demontażu lub 

wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowane, objęte gwarancją producenta. Oferowane 

pomoce dydaktyczne winny być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać 

odpowiednie certyfikaty CE, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm 

określonych obowiązującym prawem. Wyposażenia o jednostkowej wartości powyżej 500zł brutto musi 

posiadać co najmniej 12 miesięczna gwarancje oraz instrukcję obsługi w języku polskim( niekoniecznie 

papierową). Dostawca zapewnia w ramach zamówienia usługę integracji i konfiguracji urządzeń oraz 

szkolenia. 

 
II. Termin wykonania zamówienia i rozliczenie za zamówienie 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30.12.2021 r. 

2. Rozliczenie za wykonanie zamówienia będzie jednorazowe po wystawieniu przez wykonawcę 

faktury z określeniem nabywcy i odbiorcy zamówienia, w terminie 14 dni od daty wystawienia 

faktury. 

 
III. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. 

3. Oferta  złożona  przez  wykonawcę powinna  zawierać: - wypełniony formularz ofertowy 

(załączniki nr 1), 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

(załącznik nr 2), 

http://www.182.edu.pl/


- wypełnione formularze specyfikacji cenowej (załącznik nr 3-8). 

- klauzula Rodo ( załącznik nr 9). 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
IV. Ocena oferty 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. 

2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT. 

3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. 

4. Przy ofertach z jednakową ceną będą brane pod uwagę inne kryteria: gwarancja, parametry, 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

 

 
IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1.Ofertę należy przesłać pocztą na adres zamawiającego, przesłać pocztą elektroniczną na adres 

Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” dyrekcja@sp182.elodz.edu.pl lub złożyć osobiście w 

Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w terminie 

do dnia 20 grudnia 2021r. godz. 12.00. Na kopercie należy umieścić „Zakup i dostawa 

materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria 

Przyszłości” 

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 

 
V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie 

podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie. 

2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie 

zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy. 

3. Zamawiający zastrzega prawo niewybierania żadnej oferty jeżeli wartość najniższej oferty 

przekroczy kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowej realizacji zamówienia.  

 
VI. Informacje dodatkowe 

 
1.Osobą do kontaktu ze strony zamawiającego jest Pani Aleksandra Zjawiona tel. 501818690,  

Sekretariat Szkoły SP nr 182 w Łodzi tel. 426528517 

 
ZAŁACZNIKI : 

1. Formularz ofertowy (do wypełnienia) 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

3. Formularz specyfikacji cenowej. 

4. Formularz specyfikacji cenowej. 

5. Klauzula RODO 

  

 

 

Zatwierdzone przez Dyrektora SP nr 182 w Łodzi Iwonę Sosnowską  

 

 

mailto:%20dyrekcja@sp182.elodz.edu.pl


Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa, adres i telefon Wykonawcy 

...................................................................... 

...................................................................... 

….................................................................. 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi, 

ul. Łanowa 16, 91-103 Łódź  

 
odpowiadając na zapytanie na „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości” 

 
OŚWIADCZAMY IŻ: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie: 

 
Cena brutto ............................. zł, 

słownie .................................................................................... zł 

2. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego 

zapytania: □ cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

□ spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu 

ofertowym, 

□ uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty, 

□ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

□ posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z 

wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

3. Potwierdzam wykonanie zamówienia do dnia 30 grudnia 2021r. 

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. Termin płatności: do 14 

dni od daty wystawienia faktury ma rachunek wskazany na fakturze. 

5. Udzielam gwarancji wynoszącej .............................................. m-cy. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

- ………………………………………… 

- ………………………………………….. 
………………………………………………. ……………………………………………………….. 

(Data) (Pieczęć i podpis/y oferenta/ 



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

 
 

Oświadczenie 

 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na „Zakup i 

dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria 

Przyszłości” do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego na „Zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach 

programu  Laboratoria  Przyszłości”   do   Szkoły   Podstawowej   im.   Tadeusza Zawadzkiego 

„Zośki”  w Łodzi oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i 

spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w zakresie: 1) sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej, 2) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 
…………………………… .……………………………. 

miejscowość, data podpis Wykonawcy



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

Lp. Artykuł parametry Ilość sztuk Wartość brutto jedn. Wartość brutto 

1. Zlew+kran  3   

2. Patelnia duża  4   

3. Patelnia mała   4   

4. Łyżka stołowa, 

zestaw 6 szt. 

komplet 8   

5. Widelec, 6 szt. komplet 8   

6. Łyżeczka, 6 szt. komplet 8   

7. Zestaw noży 6 szt. komplet 8   

8. Zastawa stołowa Komplet 24 szt. 2   

9. Miseczka  Komplet 6 szt.  2   

10. Półmisek  Komplet 6 szt 2   

11. Sito  12   

12. Durszlak  10   

13. Stolnica średnia  10   

14. Stolnica duża  12   

15. Wałek duży  24   

16. Miska  18cm 20   

17. Miska  26 cm 14   

18. Miska z pokrywką 1l 12   

19. Miska plastikowa  3l 12   

20. tortownica  20   

21. Blacha do pieczenia  20   

22. Miska plastikowa 5 l 4   

23. Forma na muffiny  20   

24. Podkładka kuchenna  12   

25. Ubijaczka  30   

26. Rękawica kuchenna  5   

27. Rękawica kuchenna duża 5   

28. Deska do krojenia 

duża 

 25   

29. Deska do krojenia 

mała 

 25   

30. Zestaw kulinarny dla 

1 ucznia 

zestaw akcesoriów 

kuchennych: 

obieraczka, nożyki, 

deska, chochla, 

tarka, miski, 

sztućce 

8   

31. Zestaw kulinarny 

klasowy 

po 6 sztuk 

talerzyków, 

miseczek, misek, 

kubków 

8   

32. Kuchenka elektryczna 

z piekarnikiem 

elektrycznym 

Z montażem 2   

33. Blender z akcesoriami  6   

34. Robot wielofunkcyjny  2   

35. Mikser ręczny Akcesoria 

podstawowe 

8   

36. Opiekacz Funkcje 

grill/toster/gofrown

ica - wymienne 

wkłady 

4   

37. Lodówka niska  3   

38 . Nożyczki uniwersalne  Gładkie ostrza ze 

stali nierdzewnej 

15   

39. Ramy tkackie – 

krosna do tkania 

 10   



Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

 

Lp Artykuł parametry Ilość sztuk Wartość brutto jedn. Wartość brutto 

1 Szafa pancerna 

dzielona  

 1   

2 Krzesło obrotowe  Wysokość 

minimalna (przed 

regulacją) 450 

mm 

Regulacja 

wysokości 

 

 

2   

3 Taboret z siedziskiem 

na metalowych nogach  

Wysokość 

minimalna (przed 

regulacją) 450 

mm 

Regulacja 

wysokości 

 

 

12   

4 Taboret z siedziskiem 

na metalowych nogach  

 

 12   

5 Stół warsztatowy 

szkolny 

 2   

6 Biała tablica 

magnetyczna 

Wisząca  2   

7 Zestaw igieł - komplet 

 

Do szycia 

ręcznego 

26   

8 Pojemnik warsztatowy   25   

9 Szafki zamykane Wiszące lub 

stojące  

6   

10 Gablota zamykana  1   

11 Stolik meblowy  Wykonany z płyty 

meblowej o 

grubości min. 

18mm 

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

Lp Artykuł Parametry Ilość 

sztuk 

Wartość brutto 

jedn. 

Wartość brutto 

1 Wiertarka stołowa  Zakres mocowania uchwytu 

wiertarskiego 1,5-13 mm 

 Skok. ok.  90 mm 

 Wskazany beznarzędziowy 

uchwyt wiertarski z 

automatyczną blokadą wiertła  

Zacisk szybkomocujący 

materiał do blatu roboczego 

wiertarki 

1 030-00-  

2 Piła taśmowa z 

akcesoriami  

Zakres pochylania stołu pilarki - 

ponad 100 mm 

Szerokość przepustu: około 245 

mm 

Prędkość cięcia: około 735 

m/min 

Długość brzeszczotu 

taśmowego około 1712 mm 

Napięcie zasilania: 220 - 240 V 

Uniwersalny brzeszczot 

taśmowy A6 

Ogranicznik wzdłużny 

Ogranicznik kątowy 

Adapter odciągu wiórów  

 Popychacz 

1   

3 Szlifierka  stołowa  Średnica tarczy szlifierskiej: 

min. 150 mm 

 Moc silnika min. 350W 

 Napięcie zasilania: 230V                                        

System odciągu wiórów 

1   

5 Bezprzewodowy 

pistolet do klejenia 

na gorąco z 

akcesoriami  

Moc: min. 60 W 

 Napięcie zasilania: 220-240 V 

 Temperatura: 150-220 °C   

6   

6 Wyrzynarka 

stołowa do drewna 

z akcesoriami 

Stół roboczy nachylany pod 

kątem 45˚ 

 Moc silnika min. 120W 

 Lampa nad stolem 

 Bezstopniowa regulacja 

prędkości 

 Możliwość użycia 

standardowych brzeszczotów 

wyrzynarki 

1   

7 Brzeszczoty do pił  100   

8 Taker  3   

9 Punktaki do metalu  24   

10 Taśma miernicza Stalowa lub centymetr 

krawiecki 

24   

11 Nóż do cięcia - 

ostrze chowane 

Korpus wykonany z tworzywa 

 Ostrze wysuwane 

wielopołożeniowe 

24   

12 Kątownik stolarski Długość minimum 300  

Kątomierz 90° 

 Skala grawerowana 

16   

13 Przymiar stołowy Długość: 50-500 mm 

 Skala grawerowana 

 Stal nierdzewna 

24   

14 Nożyce do blachy Hartowane ostrze 

umożliwiające cięcie blachy do 

co najmniej 0,7 mm grubości 

 Ergonomiczna rękojeść 

 

4   



15 Komplet pilników 

iglaków 

Długość min. 140mm 

 Rękojeść profilowana 

12   

16 Zestaw pilników 

ślusarskich 

Pilniki ślusarskie o długości 

(część robocza) minimum 150 

mm 

 Ergonomiczna bimateriałowa 

rękojeść 

12   

17 Zestaw wkrętaków 

(śrubokrętów) 

Magnetyczna końcówka  

 Rękojeść pokryta elastycznym 

materiałem izolacyjnym 

12   

18 Szczypce 

obcinaczki 

Długość minimum 150 mm 

 Rączka pokryta 

antypoślizgowym materiałem 

24   

19 Szczypce 

precyzyjne 

(półokrągłe) 

Długość minimum 130 mm 

 Rączka pokryta 

antypoślizgowym materiałem 

24   

20 Stacja lutownicza z 

gorącym 

powietrzem 

 1 

 

  

21 Szczotka druciana  12   

22 Obcęgi  12   

23 Zestaw dłut do 

drewna 

 2   

24 Ściągacz do izolacji  12   

25 Miernik 

uniwersalny 

(multimetr) 

 1   

26 Pirometr  Zakres –20 do 40 C 1   

27 Zaciskarka do kabli  Z nożem  6   

28 Tester tranzystorów   1   

29 Zasilacz 

warsztatowy  

0-16V 0-10A 1   

30 Odsysacz metalowy 

do cyny 

 1   

31 Końcówka do 

odsysacza  

 2   

32 Lutownica 40W z 

odsysaczem 

2 w 1 2   

33 Wypalarka  12   

34 Zestaw elektronika 

2 

 12   

35 Zestaw elektronika 

1 

 12   

36 Lupa z 

podświetleniem 

LED  

65 mm 1   

37 Zestaw pilników 

ślusarskich 

(zdzieraki) 

Pilniki ślusarskie o długości 

(część robocza) minimum 150 

mm. Ergonomia bimateriałowa 

rękojeść 

6   

38 Laminator  2   

39 Elektryczność. 

Walizka 

doświadczalna z 

kartami 

 12   

40 Akumulatorowa 

wiertarko - 

wkrętarka z 

akcesoriami 

Uchwyt wiertarski:1.5-10mm 

2xakumulatory 

Z ładowsrką w zestawie 

6   

41 Waga spożywcza  6   

42 Imadło ślusarskie z 

kowadłem  

Korpus wykonany z żeliwa 

Stalowe szczęki 

Regulowana obrotowa podstawa  

24   



Zabezieczone chromem stalowe 

elementy konstrukcyjne  

Szerokość szczęk min: 100 mm 

 

 

43 Młotek ślusarki Obuch wykonany ze stali kutej, 

hartowanej 

Waga: 200 g  

24   

44 Piła ramowa do 

drewna i metalu. 

Długość: co najmniej 150mm. 

Rękojeść rewolwerowa z 

tworzywa. Oprawka metalowa. 

Konstrukcja pozwalająca na 

szybką wymianę ostrza.  

1   

45 Suwmiarka Zakres pomiarów z zakresie 0-

150 mm z dokładnością do 

0,05mm 

8   

46 Kątomierz  4   

47 Szczypce 

uniwersalne 

(kombinerki) 

 12   

48 Szczypce 

precyzyjne 

(półokrągłe) 

Długość minimum 130 mm 

Rączka pokryta elastycznym 

materiałem izolacyjnym 

24   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. 

 

Lp  Artykuł  Parametry  Ilość 

sztuk  

Wartość 

brutto jedn. 

Wartość brutto  

1  Zestaw instrukcji 

BHP  

  2      

2  Zmiotka z szufelką    12      

3  Czujnik dymu    2      

4  apteczka    4      

5  Okulary ochronne 

stanowiskowe  

Przeznaczone do indywidualnej 

ochrony oczu przed zagrożeniami 

mechanicznymi. Regulowane 

zauszniki (ustawienie kątowe i 

wzdłużne) oraz miękki nosek 

zmniejszający ryzyko podrażnień. 

Przezroczyste soczewki.  

24      

6  Odzież ochronna    24      

7  Instrukcja BHP przy o

bsłudze piekarnika  

  2      

8  Instrukcja BHP przy o

bsłudze blendera  

  2      

9  Instrukcja BHP przy o

bsłudze robota kuchen

nego  

  2      

10  Instrukcja BHP przy o

bsłudze miksera plane

tarnego  

  2      

11  Instrukcja BHP przy o

bsłudze opiekacza do 

kanapek  

  2      

  

  

  

 



Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. 

 

Lp  Artykuł  Parametry  Ilość 

sztuk  

Wartość brutto jedn. Wartość brutto  

1. Plansza. Narzędzia 

do ręcznej obróbki 

drewna  

100x70 cm  1      

2. Plansza. drewno  100x70 cm  1      

3. Plansza. Materiały 

włókiennicze  

100x70 cm  1      

4. Plan poziom 

mieszkania 

plansza  

100x70 cm  1      

5. Symbole na 

metkach 

 plansza  

100x70 cm  1      

6.  Plansza znaki 

BHP  

100x70 cm  1      

7.   Plansza. Symbole 

graficzne 

elementów 

elektronicznych  

100x70 cm  1      

8.  Plansza. Symbole 

graficzne 

elementów 

elektrycznych  

100x70 cm  

  

1      

9.  Plansza. Zasady 

odczytywania 

kodu paskowego 

rezystorów  

100x70 cm  1      

10. Programming 

Time. Zestaw do 

nauki kodowania 

 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                                                                                            Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego 

 

Lp 
Artykuł Parametry ilość szt. 

Wartość brutto 

jedn 

Wartość 

brutto 

1 

Kamera przenośna 

cyfrowa wraz z 

akcesoriami 

Jakość zapisu min. Full HD 

1  

 

Stabilizator obrazu - optyczny lub cyfrowy. 

W przypadku gdy łącznie zostaną spełnione 

wymagania techniczne obu pozycji, aparat 

fotograficzny oraz kamera cyfrowa mogą 

być w jednym urządzeniu. 

2 

Statyw z akcesoriami 
  1   

3 

Mikroport z akcesoriami 

Nie wymagający podłączenia kablowego do 

kamery 
1   

4 Oświetlenie do realizacji 

nagrań 
Np.   2 lampy przenośne  1   

5 Mikrofon kierunkowy z 

akcesoriami 
  1   

6 

Gimbal 

Pasujący do proponowanej kamery i 

aparatu  
1   

7 

Aparat fotograficzny z 

akcesoriami 

Rozdzielczość matrycy min. 20 MP 

Wbudowana lampa błyskowa Interfejs: 

USB, wskazane Wi-Fi, Bluetooth, 

Stabilizacja optyczna obiektywu. W 

przypadku gdy łącznie zostaną spełnione 

wymagania techniczne obu pozycji, aparat 

fotograficzny oraz kamera cyfrowa mogą 

być w jednym urządzeniu. Z dużą kartą 

pamięci w cenie.  
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Nagłośnienie 

Zestaw do nagłośnienia Sali gimnastycznej 

– komplet 
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Kolumny, mikser, mikrofon, kable itp. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RODO (obowiązek informacyjny) 

 

Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego. 

 

 

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 Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w 

Gawłuszowicach z siedzibą Gawłuszowice 5,39-307 Gawłuszowice 

2. inspektor ochrony danych osobowych: iod@gawluszowice.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia 

i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości” 

 
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm), dalej „uPzp”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, 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; Po zakończeniu umowy dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp; 

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

Ograniczenie stosowania 

1. na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; 

2. nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 
 

1 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. 
2 Wyjaśnienie: 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 państwa członkowskiego 

mailto:iod@gawluszowice.pl


c. 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. 

3. Administrator danych informuje, że Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w 

przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Do obowiązków tych należą m.in.: 

a. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu 

w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego – obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, 

której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami; 

b. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w 

treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego, chyba że ma zastosowanie, co 

najmniej jedno z włączeń, p których mowa w art. 14 ust 5 RODO. 

 
miejscowość, data podpis Wykonawcy 

 
…………………………… .……………………………. 


