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PRoKURATURA oKRĘGoWA
WARSZAWA

W

-

Warszawa, dnia

25

stycznia

2O2O r

PRAGA

WARSZAWIE

ul. Bródnowska 13/15

03.439 WARSZAWA

PO Vrr WB 262.16.2020
Postępowanie o wartościzamówienia do wyrażonej w złotych równowartości kwoĘ określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z20l9r. poz. 1843)

ZAPYTANIE OF'ERTOWE

w związku z
(t.j. Dz. U.

treściąafi. 44 Ustawy z dnia Ż7 sierpnia Ż009 r. o finansach publicznych,
z 2ol8r., poz. 62 ze zm.) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych

zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę:

o Papieru

kserograficznego białegoo gramatury: 80g/m2; białości:166 CIE; formatu: A4,
gładkości:160-220 mUmin o wartoścido 50 000'00 zł brutto.

RoZDZIAŁ 1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
PRoKURATURA oKRĘGoWA WARSZAWA _ PRAGA w WARSZAWIE
ul. Bródnowska 13115
03-439 Warszawa

Ż'1'.

R0ZDZIAŁ2
osoBY UPowAżNIoNE Do KoNTAKTÓW

Osoba do kontaktu

w

kwestiach formalno-prawnych: Kataruyna Walczak, tel.

e-mail: przetargi(iwarszawapraga.po.gov.pl
Ż.2.

Osoba do kontaktu

w godzinach 8:30

-

15

w

w godzinach 8:30

-

22 51 14776,

16:00.

kwestiach merytorycznych: Edyta Skwarczewska, tel. ZZ

:30, e-mail: eskwarczęwska(dwarszawapraga'po.gov.pl.

RoZDZIAŁ

51

1,4

784

3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.r

SzczegóĘ dostawy oraz wniesienia do siedziby Prokuratury okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie
oraz Prokuratur podlegĘch zapisane zostaĘ w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania.

J.Z.

Wszystkie nieuregulowane kwestie w Zapytaniu ofeńowym są zapisane we Wzorze umowy stanowiącym
ZałącznikNr 3 do niniejszego Zapytania.

3.3.

Zamawiający nie dopuszcza sHadania ofert częściowych.

3.4.

Zamawiającv nie dopuszcza sl<ładania ofert wariantowych.

Wniosek
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RoZDZI.AŁ 4
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAŁ 5
WARUNKI UDZIAŁU w PosTEPowANIU oRAZ oPIS sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1.

o udzielenie zamówienia

5.1.1.

mogą ubiegaó się Wykonawcy' którzy:

nie podlegają wykluczeniu;

5.1'.Ż. spełniają warunki udziału w postępowaniu doĘczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okreŚlonej działalnościzawodowej'
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej.

a
a

a

5.Ż.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków udziału w
postępowaniu na podstawie danych i informacji zawaĘch w złożonych z ofertą dokumentach.

5.3

Wykonawca nie jest obowiązany óo złożeniaoświadczeńlub dokumentów potwierdzających okoliczności'

o których mowa w pkt 5.L.Ż) tiret pierwsze niniejszego Rozdziału, jeżeli Zamawiający

posiada

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać Za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacjidziałalnościpodmiotów realizującychzadania publiczne (Dz. U. z20I7r.
poz.5I7 zezm.).

R0ZDZIAŁ 6
WYKAZ DoKUMENToW. JAKIE MAJĄ DoSTARCZYĆ wYKoNAwcY
Do NINIEJSZEGo PosTĘPowANIA
6.I

Prawidłowo wypełniony i podpisany F'ormularz ofeńowy (zgodnie
nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego).

6'2'

Podpisany Załączniknr 2

6.3.

odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej' jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

- szczeg!Ę

Z

treściąZałącznika

dostawy

wykluczenia.

MIEJSCE
7.r

I

RoZDZI^Ł7
TERMIN SKŁADANIA oFERT

Formularz Ofertowy (Załącznik Nr 1) wraiz z wymaganymi załącznikami należy złoĘó w formie
pisemnej bądż w wersji elektronicznej do dnia 28 sĘcznia do siedziby Prokuratury okręgowej
Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Bródnowska 13/15' 03-439'Warszawa, pok. 201' I p. lub na adres
e-mail: przetargi(ćDwarszawapraga.pcl. gov.pl.
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7.2.

oferty złoŻone u Zamawiającego po upĘwie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

RoZDZIAŁ8

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
8.1

Cenę ofeĘ na|eĘ wyliczyó na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik
Zapytania.

8.2.

Cena ofeĘ musi zawieraó wszystkie koszĘ związane
towarów i usług' rabaĘ, upusty i inne własne koszty).

8.3.

Zamalviający dokona wyboru

8.4.

ofeĘ na podstawie

z

Nr

1 do niniejszego

rea|izacją przedmiotu zamówienia (podatek od

zaoferowanej największej liczby ryz papieru.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaĘ lub upusty nie uwzględnione w cenach wpisanych do
F'ormularza Ofertowego _ Załącznik Nr 1, Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie
oferty.

8.5.

8.6.

Ceny muszą byó podane w złotych polskich i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia - poniżej 5 naleĘ końcówkę pominąó' powyżej i równe na|eĘ zao|<rąg|ić w górę).

Wykonawca

w

swojej ofercie jest zobowięany określió podatek

i zgodnie zprzepisami prawa.

VAT z naleĘtą starannością

RoZDZIAŁ9

SPOSOB DOKONYWANIA WYBORU OF'ERTY
9.1..

9.2.

Zamavłiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferuje najkorrystniejszą cenę.

Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną

o

wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich

Wykonawców, którzy złożąswoje oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe.

Wszelkie elementy zuwilrte w powyższej treści,które kojarzq się ltykontwcy z ustawq Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz U. z 2019r,, poz. 1843) zostały użyte posiłkowo. Do niniejszego postępowania zgodnie
z treściqart. 4 lłst. 8 uPzp ustilwy nie stosĘe się.
illul!,l.t.JF'.fł
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ZAŁĄCZNIK NR

1

do Zapytania Ofertowego

F'ORMULARZ OFERTOWY'

l.

Nawiązując do Państwa zapytania ofertowego na dostawę papieru kserograficznego białego, gramatury:
80g/m2; białości:16ó

CIE; formatu: A4, gładkości:1ó0-220 mVmin wr^z Z wniesieniem

zgodnie

zZałącznikiem nr 2 doZapytania Ofertowego.
zobowiązujęlzobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie Z wymogami zawaĘmi w Zapytaniu
ofertowym oraz we Wzorze umowy _ Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego , za oenę:
ryz papieru kserograficznego białego, gramatury: 80g/m2; białości:166 CIE; formatu: A4,

gładkości:160-220 ml/min

zł +YNl

o wartościjednostkowej netto za I ryzę

co daje wartość jednostkową brutto za

l

ryzę

Całkowita wartoŚć zamówienia netto

zł
zł

(słownie:
+

VAT

Całkowita wartoŚć zamówienia brutto

zł

(słownie:

2. Zamówienie zrealizuję/zrealizujemy w terminie 70 dni od dnio podpisania umowy.
3. oświadczam/oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zomówienia'
4. Składajqc przedmiotowq ofertę niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki udziału
w postępowani u dotyczqce

'
.
l
5.

:

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okreŚlonej działalnościzawodowej,
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej.

Akceptuję/akceptujemy termin płatnościnależnościwynoszący

do 30 dni od dnia złoŻenia faktury

Zamawiającemu.

6.

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma Wykonawcy:

1

ofertę można złożyćosobiście,faksem bądź elektronicznie w siedzibie Zamawiającego

Wniosek IIl1.tlDl2O2O
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Siedziba Wykonawcy:
ulica, nr domu, nr lokalu
miejscowość

kod

faks

tel

e-mail:

REGON

NIP

Kontakt tel., e-mail:
Kontakt do zgłoszeń reklamacyj nych tel., e-mail

7.

:

oświadczam,że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RoDo2 wobec osób

fizycznych,

od których dane osobowe

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Datą pieczęć i podpis osoby/osób
uprawnionych do składania oŚwiadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

2

Rozporządzenię Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20761679 z dnia 27 kwietn la2Ol6 r.w sprawie ochrony osób fi zycznychw związku
przętwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z04.05'2016,str.1zezm.).

z

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art' 14 ust. 5 RoDo treścioświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie tręścioświadczenia np. przez jego wykeślenie).

Wniosek
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Załączniknr 2 do Zapytania ofertowego
SzczegóĘ dostawy
Dostawa będzie się odbywała zgodnie zzałączonątabelą:

Prokuratura Reionowa Warszawa Praga
Północ

ul. Jagiellońska 5,

,,

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga
Południe

ul. Kamienna L4,
03-441, Warszawa

3.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie

4.

Prokuratura Rejonowa w Nowym
Dworze Mazowieckim

5.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku

1

03-T2L Warszawa

ul. Prądryńskiego 3a'

05-200 Wołomin
ul. Padęrewskiego 3,

05_100wy Dwór Mazowiecki
Powstańców Warszawy 15' 05-400

Otwock

Pomieszczenia aresztu, parter
6.

8.

Prokuratura okręgowa Warszawa-Praga
w Warszawie
ul. Bródnowska13lI5,
03-439 Warszawa

9.

(ŻŻ) 51'1' 47 84

7

10.

Wniosek IUtIlDlZDz0

(WydziałBudżetowo Administracviny)
pok.244,I piętro
(Wydział organizacyj ny)

3 palety (144 kartony)
3 palety (144 kartony)
1 paleta (48

kartonów)
1 paleta (48

kartonów)

1 paleta (48

kartonów

pozostała ilość

20

kartonów

pok. 428, III piętro
(Wydział Śledczy)

30

kartonów

pok.327,II piętro
(Wydział PG)

30

kartonów

pok. 1"34, parter
(Ksero)

30 kartonów

Załąsznik nr 3 do Zapytarria ofertowego

PS Y WCI

.202CI

{126.
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tIvtCIwANK

, *

/20

dnilr
2020 roku między:
Śkn*bcm państwa'TTffilrurnturą $kręgową Wnr*cewa * Pragn w Włrsanwi* z siedzibą w
znwnrta w

Warszawię przy ul" Bródnorvskiej

NIP: 113-25-57-183
R&GON:14016ó960
zwailą daĘ roZamawiająrym''
którą repr*zentuje:

1

3/15,

Frnlrurłtor 0kręgowy lłnrszawa _ Praga w Wnr*zawie * Łul$sz osińskin
a

.-

firmą
z siedzĘ w
prawnym na podstawie
NIP:

*..--

-"--

{kod

) prry

prswadzonej przez

il.
_

..... ' dopuszczoną
pod numcrem

_,

do wyxtępowania w olrrocie

RBSON:

Zw aną dalej

1ffykon&!treą''o

"
którą reprezentują:

o następqiącej treści:

1'
2.

$r.

-n*-ulffim:Iimffiiby

Frzedmiotęm Umawyjest
Prokuratury okręgowej Warszawa
* Praga w Wgaszawie oraz Frckł.:ratur podległych wtall.ź
wnięsię*iem' zgodniJze śztłegół*mi
dostawy stanowiącymiZałącnnlknr l db niniejszej Umowy, papieru k*eńgrnficr.nsgo binlegoo
grarn*fury: 80glml; bialoścfu 1ó6 CIE; formatu: -*ł, gtedxo*Ji' reo-zzo *y*io"

wykonarłca dostmcry:
a)

:---ryrpapierukserograli*anego

białego, gramatury: s0g/mŻ; białości;l66 CIE;
formatu: A4' gładkoś*i:1ó0-220 mVmin za cenę jedńostkorvą netto
o podatek VAT tj. brutto

wry"ś:Um'elwy

qj.

wARrośĆUlvrowY r$&*mro rŁATNoŚrI

-powiększoną

łączną cerrę sprzeda:Źy i dostarczenia przedmiotu Umcwy, o ktÓrynr ma1wfl w

1,

{i
ustalasięnałąc:nąkrvotęnłtto:-{słownie:.*-lplusnale*nypoiałekVAT'ti.w
__

chwili zawarcia Umowy wg *tawki Ż3V*, cłłstanclwi łąc'ą wa*cl*ó bruttt:
* (słońie:
. zgodnie z $ l ust. 2 oraz ze r-,łożonymprzez Wykonawcę rrffiiffibą**aww
s{anorviącyrn ZaĘcznik Nr 2 do nŁri*jszej Uinowy. w cenie uwzględniono koszty
dł*tarczeniańranspnrtu oraz wnięsięnia do si*dziby Prokurntrły okęgowej w#szawa * Fraga
w
Warszawje pruy ulicy Bródnowskiej 13ll5 arae do Frokuratur poakgłych, *-*i*"1*"u wnkazane przez

pracownika

Ęze j ednostki'

Wniosek TlilllDl20?{}
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$3.
TERMIN Pł"ATNoscI

Znmawiający aobowiązuje się do zapłaĘ za dostarczoną dostawę papieru w terminie 30 dni od
dnia pokwitowania odbioru sprawdaonego ilościowo i rodzajowo przedmiotu Umowy wraz z
2.

prawidłowo lvystawioną fakturą.
Płahośózostanie dokonana w formie pnlelewu na konto Wykonawcy wskazane w doręczonej

faklurzr.

$4.
TERMIN DOSTAWY
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy częściowodo siedziby
Z*mawiającego a częściorvodo podległej Prokuratury Rejonowej w termirie t0 dnt od dnia

1

l do niniejszej Umowy oraz rłr_nieśćw miejsca
(pomieszczenia/pomieszczeń) wskazan ę plze?, pracownika Zamawiającego.
Do dostawy lVykonawc* dołączy dokument potwierdzający rodĄ, csnę towaru bgdącego
przedmiotem dostawy - fakturę vAT.
podpiłania umowy zgodnie z Zalącznikiem nr

J

$s.
KARYUMOWI{E

W przypadku npóznienia w wykonywaniu dostawy, dostarczenia papieru wadliwego lub nie
odpowiadającego parametrom określonymw $ 1 oraz w przypadku innego naruszęnia

1

postanowienia Umowy, a także rv innych wypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie i w
przepisach prawa' - Znmawiają*y ma prawo rozwiązania Umowy bęz zachowania okresu
wypowiedzenia lub ma pmwo odsĘpiÓ od niej zgodnie z $7 oraz ma pfirwo naliczenia kar

2

umowtrych z tego Ęftułu.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykcnanie lub nięnależyte wJ&onanie zobowiązań
Umowy w formie kar umownych w nasĘpujących przypadkach i wysokościaoh:
Wykonawcn w razie niędostłłczenia przedmiotu niniejszej Umowy w tęrminie zapŁaci
Zamnwiającemu katę urnowną w wysokości1 % łą*arej wartości Umowy brutto, ustalonej
w $ 2 ust. 1 Umowy, zakażdy clzień opóznienia w wykonaniu dostawy'
2) lffykonxwcn zapłaci Złmawiająccmu karę umowną w wysokości20ł/a łąomej wartości
umownej brutto towaru, ustalonego w $ 2 ust. 1 Umowy, gdy lffykonawca odstąpi od
Umowy zprrycnyn leĘcych po jego stronie lub Zamawiaiący odsĘpi od Umowy lub ją
rozwiąze z przyczyn leĘcych po stronie Wykonawcy.
Znmawiający możę doobodzić ods:kodowania prznkracĄącego wysokośćzastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych do pełnej wysokości wyrządzonoj szkody.
W przypadku opó*rienia w rapłacie ceny Zamawiający zapłaci odsetki ustawowę za opÓenienie.

l)

J
4.

$?.
oDsTĄPIaNIa (}n UMowY
Ronviązani* Umowy pr:ez Zamawiającego w Ębie naĘchrniastowym
ptzez&lmawiającego, poza

albo odstąpięnię od Umowy

irrnym.i przypadkami przewidzianymi w niniejszej Umowie" moż.e nasĘpiś

rółvlrież jednostronnie w każdoj chwili:

1)
2}

w prąrpadku dostarczonia przez Wykonewcę towaru zĘ jakcścilubzopÓznieniom;
jeżeli Wykon&wca odmówi dostarczfiIia towanr ZamawĘącemu z jalriejkolwiek

3)

jeżeli Wykoilswcn odmówi dostarcaęnia Zamawinjącemu towaru wotnego od wad z

przyczyny;

j

akiej

kolwiek prtycąmy.

$8.
PCI$TANOWIANIA KONCOW&

1.

Z

Ż.

W sprawach nie urogrlowanych Umową zastosołranie mają odpowiednie przepisy Kodaksu
Cywilnego.

zastrzeź:enierrr $ 2 Sffony mogą zrnieniać postanowienio Umowy w formie pisemnego anęksu

pod rygorem nieważności'

2
Wniosek IYl llD/2020

3

Wszęlkię swentualne spory powstałe na tle ninĘszej Umowy lub w związku z niąo jeślinie
t9staną załatwione polubownie, będą rozstrzyganę przez właściwymiejscowo Sąd powszechny
dla siedziby ZamawĘąccgo'

$e.

Umowa została sporądzona w czterech jednobrinriąoych egzemplarzaoh, w tym trzy egzemplarzę dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla lVykonnwcy.
$ lCI.
Strony zgodnie oświadcąią,żlę na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 styoznia 2004 roku Prawo
zamówięń publicznych (t. j. Dz'U. z 20I9r., poz' 1843) niniejsza Umową nie podlega przeprsom tej

ustarvy.

$ 11.

Załączmikami do niniejszoj umowy' stanowiące jej integralną cąść,są:
ZaŁąłmiknr l _ Szczegóły dostarły
Załąsanik Nr 2 - Formularz ofeńowy

w IMIENIU ZAMA}YIAJĄCIGO

:

w IMIE}ffiJWYK0NAWĆY:

ti

"s
iś

.ibĄ

l'.'
.S /!*

BJ**
sĘ

Wniosek AnlfD/zAZA

J

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego poryskanych
bezpośredniood osobyo której dane dotyczą (osoba flzyczna, osoba fizyczna prowadząca
działalnośćgospodarczą).

W związku z treściąart. 13 ust.
20161679

z

1

i 2 rozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

dnia 27 kwietnia 2016 r.

w

sprawie ochrony osób fizycznych

w

zwiryku

zptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oruz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), @z. Urz. UE
1'L9

L

z 04.05.20L6, stf. L, ze zm.), Zwanego dalej RoDo, Prokuratura okręgowa Warszawa_

Praga w Warszawie informuje, że:

4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest
okręgowa Warszawa_Praga w Warszawie z siedzibą przy ul.

1,. Administratorem,

Prokuratura

w

rozumieniu art.

Bródnowskiej I3l1'5, 03 _ 439 Warszawa tel. 22- 51' 14 ]00, zz- 51'

1'4 888, e-

mail.

prokuratura@warszawapraga.po. gov.pl

Ż. Inspektorem ochrony danych jest Magdalena Zaurska-Marchewka,

e-

mail

iod@warszawapraga.po. gov.pl

3.

Dane osobowe przetwarzanę są w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia.

4.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c

w zwiryku z przepisami ustawy
(tj. oz. U. z 2019

z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

r. poz. 869 ).

5. Dane osobowe mogą byó

RoDo

udostępniane podmiotom uprawnionym

do

ich

otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.

6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczęń lub do momentu wygaśnięciaobowiryku przechowywania
danych wynikające go z przepisów prawa.

7.

osobie, której dane są ptzetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treściswoich danych osobowych, na zasadach określonych w art'

15

RODO;

2) żądaria sprostowania swoich danych osobowych na zasadach

określonych

w art. L6 RODO;

3) ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeŻeniem przypadków
w art. 18 ust. 2 RODO;

określonych

4)

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, adres: ul. Stawki 2,

00

_

193 Warszawa, w przypadku uznania, Że przetwaruanie danych osobowych jej

dotyczących narusza przepisy RoDo.

8.

osobie, której dane są przetwarzarte nie przysługuje prawo:

1) usunięcia danych osobowych _ art.I7 ust. 3 lit. b, d lub e

RoDo;

2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20

RoDo;

3) wniesienia sprzeciwu wobec ptzetwarzania danych osobowych,

w art. 21

RoDo,

o którym

mowa

gdyż podstawą prawrąprzetwarzania danych osobowych jest art. 6

ust.Llit.cRODO.

9. W

celu skorzystaniazpraw, o których mowaw pkt 7 ppkt

L_3

na\eŻy skontaktowaó

się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystaj ąc ze wskazanych
wy Żej danych kontaktowych.
].0.

Podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziaŁu w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

11.

W

odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

w

sposób

