
 
 

                       
 

 

Polanka, dn. 18.11.2019 r. 

Zapytanie ofertowe 

 

I. Zamawiający 

 

TECH-PLAST IRENEUSZ BURDA 

siedziba: 

Polanka 148, 

32-400 Myślenice 

Poland 

NIP: 6811864329 

REGON: 120153564 

 

tel. kom.: +48 697 866 222 

tel/fax: +48 12 274 38 44 

E-Mail: tech-plast @ o2.pl 

 

Kod PKD przeważającej działalności gospodarczej - 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów 

z tworzyw sztucznych. 

 

Firma TECH-PLAST IRENEUSZ BURDA rozpoczynając przygotowania w ramach przedsięwzięcia 

projektowego zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup usługi 

polegającej na doradztwie w doborze odpowiednich struktur materiału termoplastycznego 

spełniającego wymagania standardów europejskich, a następnie przeprowadzenia cyklu badań 

wytrzymałościowych i bezpieczeństwa wytworzonego nowego produktu. Do przedsięwzięcia 

projektowego Zamawiający planuje uzyskać współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach 

Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje 

dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do 

prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie 

realizowane pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego w/w dofinansowania. 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Czynności do realizacji przez Oferenta: 

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w doborze odpowiednich struktur materiału 

termoplastycznego łańcucha na koła pojazdów samochodowych oraz przeprowadzenie cyklu badań 

mailto:biuro@mbfilter.pl
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wytworzonej partii próbnej - walidacja partii próbnej zgodnie z obowiązującymi normami 

europejskimi. Opracowanie strategii wzorniczej produktu. 

Realizacja następujących zadań: 

1. Doradztwo w doborze odpowiedniego materiału termoplastycznego łańcucha na koła pojazdów 

samochodowych ułatwiającego skuteczną przyczepność do wielu podłoży spełniającego 

wymagania standardów europejskich. Dobór materiału winien gwarantować zarówno 

skuteczność jak i wytrzymałość, bezpieczeństwo, a także szerokie spektrum zastosowania 

uwzględniając podłoże znacząco ulepszonego istniejącego wyrobu. 

2. Opracowanie metodyki badań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa oraz budowa stanowiska 

badawczego. 

3. Przeprowadzenie walidacji - weryfikacja partii próbnej na podstawie przeprowadzonych badań 

wytrzymałościowych i bezpieczeństwa, oceniających skuteczność dobranego materiału. 

4. Przeprowadzenie badań użytkowych partii próbnej na użytkownikach zewnętrznych. Wybranie 

losowo grupy kierowców, osób poruszających się pojazdami samochodowymi, następnie 

opracowanie dokumentacji w zakresie użytkowania znacząco ulepszonego istniejącego wyrobu. 

5. Analiza rynku i opracowanie wzoru, koloru wyrobu jak i opakowania – najmniejsze i największe 

opakowanie  jednostkowe dostępne w sprzedaży. Dokument – opracowanie strategii wzorniczej. 

6. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do procesu certyfikacji. 

 

Czynności do wykonania przez Zamawiającego: 

 

1. Po ustaleniu właściwego materiału termoplastycznego gwarantującego odpowiednią 

wytrzymałość, bezpieczeństwo i skuteczność zastosowania na wielu podłożach, a także 

spełnienie wymagań normowych nastąpi wytworzenie przez Zamawiającego partii próbnej 

w odpowiedniej ilości sztuk – od 150 do 200 sztuk z przeznaczeniem na cele badań 

wytrzymałościowych i bezpieczeństwa. 

2. Po uzyskaniu wyników z badań partii próbnej oceniających skuteczność zastosowanego 

materiału termoplastycznego zostanie wyprodukowana przez Zamawiającego partia w ilości od 

500 do 600 sztuk z przeznaczeniem do celów przeprowadzenia badań użytkowych. Partia ta 

zostanie również przeznaczona na cele analizy rynku i opracowania strategii wzorniczej. 

3. Opracowanie karty informacji o produkcie i instrukcji użytkowania. 

 

Prosimy o uwzględnienie, iż wszelkie wyniki opracowania i wnioski z badań zrealizowanego 

zlecenia będą wyłączną własnością firmy TECH-PLAST IRENEUSZ BURDA. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na każdym etapie 

realizowanego zlecenia. 

  

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): kod 73100000-3 - usługi badawcze 

i eksperymentalno – rozwojowe; kod 73200000-4 - usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju; kod 

79300000-7 - badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie przez Oferentów poniżej wymienionych 

kryteriów: 

Wykonawcą usługi, zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv


 
 

przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla 

przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z dnia 23/05/2019 mogą zostać 

wyłącznie jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 

rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną 

kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 

Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.); lub 

2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub 

3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce; lub 

4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 

17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub 

5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 

notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); lub 

6. Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. 

o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534). 

Ponadto: 

 Oferent dysponuje/będzie dysponował i oddeleguje/zatrudni do realizacji niniejszego 

zamówienia zespół składający się co najmniej z dwóch osób, z której każda posiada 

doświadczenie w przedmiotowych badaniach. 

Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie zespołu będzie wykaz osób realizujących 

niniejsze zamówienie ze wskazaniem tytułu naukowego, dorobku naukowego, udziału 

w projektach badawczych. 

Udział w realizacji przedsięwzięcia poszczególnych osób uzależniony będzie od 

doświadczenia i posiadanych kompetencji bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, 

rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd czy orientację seksualną. 

 W przypadku, gdy Oferent jest wskazany jako wykonawca w innych projektach, w ramach 

Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na 

innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału 

przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014 – 2020, oświadcza, iż posiada możliwości do zrealizowania usług w ramach 

wszystkich projektów rzetelnie, dokładnie oraz zgodnie z zakresem umowy. 

 Oferent dysponuje potencjałem technicznym i posiada zdolność do wykonania zamówienia 

w całym jego zakresie. W formularzu oferty należy zawrzeć wykaz wyposażenia technicznego 

umożliwiającego przeprowadzenie zamówienia. 

 Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie zamówienia. 

 

Wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

 w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej; 

 z powodu złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 



 
 

 w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom 

powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania Oferenta z Zamawiającym, osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków o braku przesłanki do wykluczenia, Oferent 

zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie.  

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 

złożone przez Oferenta w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia – nie 

spełnia. Oferty niespełniające warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu, podlegające 

wykluczeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu. 

 

IV. Okres realizacji zamówienia 

 

Termin realizacji umowy zamówienia to maksymalnie 10 miesięcy począwszy od daty rozpoczęcia 

realizacji projektu. 

 

V. Miejsce realizacji zamówienia 

 

Opracowanie metodyki badań, analiza rynku, opracowanie wzoru a także wszelkie niezbędne 

badania odbywać się będzie u Wykonawcy. Produkcja partii próbnej znacząco ulepszonego wyrobu 

nastąpi w siedzibie i miejscu produkcji Zamawiającego. 

 

VI. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Sporządzone oferty winny odpowiadać na zakres zamówienia. 

2. Oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub 

pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego 

pełnomocnictwa. 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie, 

w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia 

ofert. 

4. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 

ofertę, zostanie odrzucona. 

5. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

6. Do formularza oferty należy załączyć: 



 
 

- dokumentację potwierdzającą doświadczenie Oferenta, zespołu, 

- oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków o braku przesłanki do wykluczenia. 

7. Kwota oferty musi zostać wyrażona w polskich złotych. Oferty, których kwoty zostaną wyrażone 

w innej walucie będą odrzucone. 

8. Ofertę należy przedstawić w oryginale. Wszystkie załączniki lub/i oświadczenia winny zostać 

dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

9. Ofertę i załączone dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny, w języku polskim. W 

przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język 

polski. Tłumaczenie winno być podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Nie wymaga 

się dokonywania tłumaczeń przez tłumaczy przysięgłych. 

 

W toku zapoznania i oceny Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

W toku postępowania Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe czynności nie przewidziane 

w treści niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Zamawiający z Oferentami może porozumiewać się pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie. 

 

Jeżeli instytucja, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości składania ofert częściowych. 

 

Oferta powinna zawierać termin ważności – do dnia 31.03.2020 r. 

 

VII. Sposób oceny ofert 

 

Kryterium wyboru ofert obejmuje: 

- ocenę formalną, 

- ocenę merytoryczną. 

 

W trakcie oceny formalnej odrzucone zostaną oferty: 

 Niekompletne 

 Nieczytelne 

 Nie złożone w wyznaczonym terminie 

 Nie spełniające wymagań wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym 

 

Zamawiający dokona oceny formalnej przez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. 

zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone 

w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów, 

podpisów, pieczęci, załączników, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodne 

z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem 

Oferenta z udziału w postępowaniu. 

 

Ocena merytoryczna przeprowadzona zostanie w oparciu punktację zamieszczoną poniżej: 



 
 

 

a. Cena oferty (PC) – waga 90% (max - 90 pkt) 

Oferent określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę 

podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: 

 

PC = Cmin / CO x 90 

gdzie: 

PC – oznacza ilość punktów za cenę wykonania usługi, 

Cmin – oznacza najniższą cenę wykonania usługi, spośród wszystkich złożonych ofert, 

CO – oznacza cenę oferty rozpatrywanej. 

 

b. Czas realizacji usługi (t) – waga 10 % (max - 10 pkt) 

 

Oferent określa ilość czasu w miesiącach jaka jest niezbędna do przeprowadzenia wszystkich 

zagadnień ujętych w niniejszym zapytaniu ofertowym, przy czym oszacowanie to uwzględnia 

rzetelne, dokładne i wysokiej jakości świadczenie usługi. Termin realizacji nie może przekroczyć 10 

miesięcy. 

 

Ocena ofert dokonywana będzie według następującej punktacji: 

 

- zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie do 6 m-cy - 

t = 10 pkt; 

- zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie powyżej 6 m-cy a do 8 m-cy - 

t = 5 pkt; 

- zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie powyżej 8 m-cy a do 10 m-cy - 

t = 0 pkt; 

 

Wartość punktowa (WP) przyznana dla każdej oferty to: suma punktów uzyskanych w pkt a. 

kryterium cena oferty (PC) i pkt b. czas realizacji usługi (t): 

WP = PC + t 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania - 100. 

 

VIII. Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Informacja o niniejszym zapytaniu ofertowym zamieszczona została na stronie internetowej 

Instytucji Pośredniczącej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą e-mailową do Oferentów 

biorących udział w niniejszym postępowaniu, a także zostanie umieszczona na w/w stronie 

internetowej Instytucji Pośredniczącej. 

 

Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

IX. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia 



 
 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 

firmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 - 14.00 bądź pod nr telefonu +48 697 866 222. 

Osoba upoważniona do udzielania informacji o postępowaniu – Ireneusz Burda. 

 

X. Warunki realizacji usługi w ramach zamówienia 

 

Z wybranym na drodze oceny Oferentem zamawiający zawrze umowę warunkową, której realizacja 

uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.  

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 

spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, 

itp.. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu lub terminu realizacji umowy, które 

wynikać będą z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą, jeśli umowa ta 

została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza także 

zmianę terminu realizacji umowy, która będzie wynikała z zawartego w formie pisemnej 

porozumienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

 

XI. Miejsce i termin składania ofert 

 

Ofertę należy dostarczyć, przesłać w zamkniętej kopercie na adres w wersji papierowej: 

TECH-PLAST IRENEUSZ BURDA 

Polanka 148, 

32-400 Myślenice 

Poland 

 

lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (format plików – pdf.): 

E-Mail: tech-plast@o2.pl 

 

Opis koperty: 

Nazwa i adres Zamawiającego; 

Nazwa i adres Wykonawcy; 

Adnotacja: Zapytanie Ofertowe „Doradztwo w doborze odpowiedniego materiału termoplastycznego,  

przeprowadzenie badań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa, dalej opracowanie strategii 

wzorniczej wyrobu - łańcucha na koła pojazdów samochodowych ułatwiającego skuteczną 

przyczepność do wielu podłoży spełniającego wymagania standardów europejskich”. 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 03.12.2019 r., godzina 16.00. 

 

Oferty należy składać w terminie od dnia 18.11.2019 r. do dnia 03.12.2019 r., do godziny 16.00. 

Termin otwarcia ofert: 03.12.2019 r., godzina 16.30. 

 

Oferty można złożyć osobiście lub przesyłać na adres podany powyżej. Dopuszcza się również 

przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf.. 

 

Decyduje data dostarczenia do Zamawiającego, data otrzymania przesyłki pocztowej lub 

wiadomości e-mail. 



 
 

 

Otwarcie ofert nastąpi pod adresem: Polanka 148, 32-400 Myślenice. Otwarcie ofert jest jawne. 

Osoby chcące uczestniczyć w otwarciu proszone są o zgłoszenie się pod wskazanym adresem na 

10 minut przed planowanym terminem otwarcia. 

 

XII. Postanowienia końcowe 

 

Zamawiający nie zwraca oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału 

w niniejszym postępowaniu ofertowym. 

 

 

Informacje związane z ochroną danych osobowych  

 

Informacje związane z ochroną danych osobowych zawarto na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.safewinter.pl 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 

(Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1), dalej jako RODO, Zamawiający niniejszym informuje o zasadach 

przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Wykonawcom prawach z tym związanych, 

mianowicie:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: TECH-PLAST IRENEUSZ BURDA 

z siedzibą: Polanka 148, 32-400 Myślenice. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: mail: tech-plast@o2.pl; telefonicznie 

pod nr telefonu: 697 866 222. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu postępowania 

ofertowego prowadzonego zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania ofertowego. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania ofertowego albo do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 

lata 2014-2020 w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako ostatnie. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu ofertowym.  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:  

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

b) prawo do ich sprostowania,  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy:  

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia 

się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia,  

- administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której dane dotyczą 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  
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d) prawo do cofnięcia zgody (w zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),  

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych 

osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionego interesu administratora,  

f) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) 

w przypadku gdy:  

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane,  

- osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,  

- osoba której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzania i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania,  

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,  

- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa. 


