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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2022/ON W CELU ROZEZNANIA RYNKU 
 

 
W związku z realizacją projektu pn. „Ogród nadziei” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 Włączenie społeczne i walka  

z ubóstwem, Działania 09.02 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, 

Poddziałania 09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku,  

a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na 

realizację usługi: Sprzątanie pomieszczeń  na powierzchni zajmowanej przez Hostel dla osób 

uzależnionych oraz z podwójną diagnozą  „Ogród nadziei” w Zborówku, w celu ustalenia ceny 

rynkowej zamówienia.  

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie PROREW 

ul. Kasztanowa 12/15 

25-555 Kielce  

 

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
___________________________________________________________________________________________ 
 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach projektu pn. „Ogród nadziei”:  

Sprzątanie pomieszczeń  na powierzchni zajmowanej przez Hostel dla osób uzależnionych oraz  

z podwójną diagnozą  „Ogród nadziei” w Zborówku w łącznym wymiarze 840 godzin (60 godzin 

miesięcznie, średnio 3 razy w tygodniu po średnio 5 godzin) w okresie 01.03.2022 r. – 30.04.2023 r. 

Zamówienie będzie realizowane w dniach poniedziałek – sobota, bez niedziel i świąt. Zamówienie 

będzie realizowane w godzinach pomiędzy  8:00  a  20:00. Szczegółowy harmonogram zostanie 

ustalony z Zamawiającym.  
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Adres Hostelu: Zborówek 3, 28-133 Pacanów (woj. świętokrzyskie, powiat buski) 

Rozkład powierzchni łącznej podlegającej usłudze:  

a) Kondygnacja (-1) w budynku głównym (powierzchnia wspólna) – powierzchnia 173,50 m2  

b) Pomieszczenie pomocy medycznej na kondygnacji (0) w budynku głównym (powierzchnia 

wspólna) – powierzchnia 20,52 m2 

c) Izolatka z WC na kondygnacji (0) w budynku głównym – powierzchnia 22,60 m2  

d) Kuchnia, jadalnia z WC na kondygnacji (0) w budynku głównym – powierzchnia 74 m2 

e) 10 pokoi (każdy z oddzielnym WC) na piętrze w budynku głównym – powierzchnia 210,00 m2 

f) Pełny ciąg komunikacyjny pomiędzy pomieszczeniami w budynku głównym  

g) Izolatka z WC w budynku gospodarczym wolnostojącym – powierzchnia 115,3 m2 

Łączna liczba osób przebywających na powierzchni podlegającej usłudze – około 23 dziennie  

 

Szczegółowy opis usługi – dotyczy pokoi, izolatek, powierzchni wspólnych, ciągów komunikacyjnych:  

1) Odkurzanie wykładzin dywanowych i posadzek, czyszczenie zabrudzeń, bieżące usuwanie plam 

z wykładzin / mycie podłogi - 3 razy w tygodniu, 

2) Przecieranie na wilgotno dostępnych powierzchni mebli (biurek, stołów, szaf, szafek, półek, 

podnóżków, itp.) oraz innych elementów wyposażenia na których zbiera się kurz – 3 razy  

w tygodniu, 

3) Opróżnianie pojemników na śmieci  wraz z wymianą worków foliowych, wynoszenie śmieci 

oraz segregowanych odpadów do miejsc wyznaczonych – z zachowaniem zasad segregacji 

śmieci i odpadów – 3 razy w tygodniu, 

4) Odkurzanie tapicerki mebli tapicerowanych – raz na tydzień,  

5) Mycie okien – 3 razy w ciągu realizacji zamówienia, w tym w raz w okresie kwiecień-maj 2022, 

raz w okresie październik–listopad 2022 oraz raz w okresie marzec-kwiecień 2023 (ostateczne 

terminy będą ustalane przez Strony na etapie realizacji Umowy) 

6) Doczyszczanie miejsc trudnodostępnych (np. grzejniki, listwy przypodłogowe, gniazda 

wtykowe, kratki wentylacyjne, wąskie powierzchnie między meblami itp.)   – raz na 2 tygodnie,  

7) Podlewanie kwiatów – w zależności od potrzeb 
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Szczegółowy opis usługi – dotyczy pomieszczeń sanitarnych (WC): 

1) Mycie, usuwanie rdzy i kamienia oraz dezynfekcja umywalek, urządzeń sanitarnohigienicznych 

(misek ustępowych wraz z klapkami pisuarów, baterii i przycisków misek ustępowych  

i pisuarowych) - 3 razy w tygodniu, 

2) Czyszczenie elementów stałego wyposażenia – luster, pojemników na mydło, pojemników na 

papier toaletowy - 3 razy w tygodniu, 

3) Mycie glazury i terakoty - 3 razy w tygodniu, 

4) Czyszczenie kabin prysznicowych - 3 razy w tygodniu, 

5) Opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci, pojemników na segregację odpadów, wymiana 

jednorazowych worków w koszach i pojemnikach, wynoszenie śmieci oraz segregowanych 

odpadów do miejsc wyznaczonych – zachowaniem zasad segregacji śmieci i odpadów - 3 razy 

w tygodniu, 

6) Doczyszczanie miejsc trudnodostępnych (np. grzejniki, listwy przypodłogowe, gniazda 

wtykowe, kratki wentylacyjne itp.)  – raz na dwa tygodnie  

 

      Szczegółowy opis usługi – dotyczy kuchni, jadalni: 

1) Mycie, usuwanie rdzy i kamienia oraz dezynfekcja armatury kuchennej oraz zlewozmywaków 

- 3 razy w tygodniu, 

2) Mycie podłogi - 3 razy w tygodniu, 

3) Mycie powierzchni zewnętrznych szafek kuchennych, urządzeń kuchennych, w szczególności: 

kuchenek mikrofalowych, lodówek, czajników i ekspresów do kawy - 3 razy w tygodniu, 

4) Opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci, pojemników na segregację odpadów, wymiana 

jednorazowych worków w koszach i pojemnikach, wynoszenie śmieci oraz segregowanych 

odpadów do miejsc wyznaczonych – z zachowaniem zasad segregacji śmieci i odpadów - 3 razy 

w tygodniu, 

5) Mycie okien –3 razy w ciągu realizacji zamówienia), w tym w raz w okresie kwiecień-maj 

2022, raz w okresie październik–listopad 2022 oraz raz w okresie marzec-kwiecień 2023 

(ostateczne terminy będą ustalane przez Strony na etapie realizacji Umowy), 
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6) Doczyszczanie miejsc trudnodostępnych (np. grzejniki, listwy przypodłogowe, gniazda 

wtykowe, kratki wentylacyjne, wąskie powierzchnie między meblami itp.) – raz na dwa 

tygodnie. 

Wykonawca ma obowiązek wykonywać inne drobne prace nieujęte w zapytaniu ofertowym, 

 a służące zachowaniu czystości na powierzchniach objętych usługą oraz bezpieczeństwu 

użytkowników lokalu, zaistniałe w sytuacjach nagłych, np.: awaria, zalanie, działania czynników 

atmosferycznych, w zależności od potrzeb. 

1.2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

90910000-9 – Usługi sprzątania 

 

1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
___________________________________________________________________________________________ 
 

2.1. Termin wykonania zamówienia:  

01.03.2022 r. -  30.04.2023 r.  

 

Zamawiający zastrzega, iż termin realizacji zamówienia może ulec zmianie wskutek niemożliwych do 

przewidzenia przez Zamawiającego okoliczności.  

 

2.2. Miejsce wykonania zamówienia:  

Usługi świadczone będą pod adresem: Zborówek 3, 28-133 Pacanów (powiat buski, woj. 

świętokrzyskie). 

 

3. WYMAGANIA 
___________________________________________________________________________________________ 

3.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące środków czystości: 

a) Wykonawca musi dobierać takie środki czyszczące, aby ich zastosowanie (przewidziane przez 

producenta) było odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności oraz dostosowane do 

czyszczonych powierzchni; 
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b) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznych środków chemicznych czyszczących 

w ilościach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 

c) Zamawiający wymaga, aby środki używane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia 

były zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dopuszczone do obrotu, biologicznie 

neutralne i posiadały wymagane atesty, zezwalające na stosowanie ich w Rzeczypospolitej Polskiej; 

d) Środki czystości nie mogą zawierać substancji powodujących zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka 

oraz środowiska. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji atestów na każdym etapie 

realizacji umowy; 

e) Środki chemiczne będą dostarczane i używane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach 

producentów, umożliwiających ich identyfikację; niedopuszczalne jest stosowanie substancji 

chemicznych w nieoznakowanych opakowaniach; 

f) Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów 

chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i preparatów oraz kart charakterystyki,  

a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem. 

3.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące sprzętu i wyposażenia:  

a) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia własnego sprzętu i wyposażenia, m.in. odkurzacze, 

mopy, wózki serwisowe, drabinki. 

3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące Pracowników Wykonawcy:  

a) Zapewnienie do realizacji przedmiotu zamówienia wykwalifikowanego personelu, w składzie 

osobowym niezbędnym do wykonywania usługi na najwyższym, satysfakcjonującym Zamawiającego 

poziomie jakościowym, 

b) Liczba pracowników Wykonawcy musi umożliwiać sprawną bieżącą realizację usługi. 

3.4. Pozostałe wymagania Zamawiającego:  

a) Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność przed Zamawiającym za nienależyte wykonanie usług 

będących przedmiotem zamówienia, w tym za działania lub zaniechania osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, 

b) Wykonawca zobowiązany będzie w czasie wykonywania usług zapewnić na powierzchniach objętych 

usługą należyty, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz będzie ponosił odpowiedzialność 

za szkody powstałe w związku z realizacją usługi oraz w skutek działań osób za pośrednictwem, których 

realizuje te usługi, 
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c) Uwagi i reklamacje dotyczące wykonywanych przez Wykonawcę usług Zamawiający przekazywać 

będzie telefonicznie, e-mailem lub bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze 

strony Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowej reakcji w postaci usunięcia 

nieprawidłowości, 

d) Wykonawca ma obowiązek wykonywać inne drobne prace nieujęte w zapytaniu ofertowym,  

a służące zachowaniu czystości na powierzchniach objętych usługą oraz bezpieczeństwu użytkowników 

lokalu, zaistniałe w sytuacjach nagłych, np.: awaria, zalanie, działania czynników atmosferycznych,  

w zależności od potrzeb. 

 

4. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

4.1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej RODO) informujemy, że w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego zamieściliśmy 

klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się  

z treścią klauzuli informacyjnej. 

4.2. Wykonawca wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu 

„Ogród nadziei”, a w szczególności ustalenia wartości zamówienia, którego dotyczy przedmiotowe 

rozeznanie rynku jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu klauzuli zgody stanowiącej Załącznik 

nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

4.3. Wykonawca ma obowiązek podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału  

w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. W celu 

zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu 

oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 RODO stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 
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5. WYMAGANE DOKUMENTY 
___________________________________________________________________________________________ 
 

5.1. Wymagane dokumenty: 

1. Wypełniony Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, 

2. Klauzula informacyjna z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) – Załącznik nr 

2 do niniejszego Zapytania ofertowego, 

3. Klauzula zgody – Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego, 

4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych - Załącznik nr 4 do 

niniejszego Zapytania ofertowego. 

 
 
6. TRYB SKŁADANIA OFERT 
___________________________________________________________________________________________ 
 

6.1. Oferty można składać osobiście, kurierem lub pocztą na adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie PROREW 

ul. Kasztanowa 12/15 

25-555 Kielce 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Oferta na świadczenie usługi w ramach projektu pn.  „Ogród nadziei” - Zapytanie ofertowe nr 

01/02/2022/ON. Nie otwierać przed 25.02.2022 r. godz. 10:01” 

6.2. Termin składania ofert upływa 25.02.2022 r. o godz. 10:00. 

6.3. Biuro Zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.  

6.4. Osoby upoważnione do kontaktu: Marcin Agatowski tel. 536 330 799. 

 

7. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
___________________________________________________________________________________________ 

 

7.1. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. 

7.2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej trzech ofert 

niepodlegających odrzuceniu. 
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7.3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 

 

CENA – waga 100% 

 

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną 

podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  

C = Cmin. / Coof.  x 100 

 

7.4. Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie 

należne podatki, obciążenia i koszty.  

7.5. Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu 

przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą. 

7.6. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert 

niepodlegających odrzuceniu. 

7.7. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów. 

__________________________________________________________________________________ 

Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach informuje, że niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa oraz adres Wykonawcy: 

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

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

Nr tel.: …………………………………………………………  

E-mail: ………………………………………………………… 

 

(1) Nazwa usługi (2) Proponowana 
cena brutto za 1h 
zegarową realizacji 
usługi  

(3) Łączna liczba 
godzin usługi do 
realizacji 

(4) Proponowana 
łączna cena brutto za 
realizację usługi*, tj: 
 
(cena brutto za 1h 
zegarową (2) x łączna 
liczba godzin (3))  

Sprzątanie 
pomieszczeń  na 
powierzchni 
zajmowanej przez 
Hostel dla osób 
uzależnionych oraz z 
podwójną diagnozą  
„Ogród nadziei” w 
Zborówku 

  
 
 

840 

 

 

Łączna cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;  

 

Do oferty cenowej w załączeniu składam: 

- ………………………………………………………………………. 

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

- ………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………. 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego 

i europejskiego. Oświadczam, że spełniam określone w Zapytaniu ofertowym warunki. 

 

 

 

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

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do  

reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla zbioru 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniący rolę 

Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, 

Stowarzyszenie PROREW z siedzibą ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, NIP 9591767464. 

2) Przez Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować pod adresem e-mail: od@stowarzyszenieprorew.pl.  

3) Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. 

4) Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty świadczenia 

usług w postępowaniu Zapytanie ofertowe nr 01/02/2022/ON prowadzonym w trybie zasady 

konkurencyjności w ramach Projektu „Ogród nadziei” współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski 

Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa 09 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem , Działanie 09.02 

Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług Społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.03 

Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), ewentualne zawarcie przez 

Państwa umowy na świadczenie oferowanej usługi, a także przechowywanie na poczet kontroli 

Projektu oraz innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wykonania umowy 

lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu 

wynikającego z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

6) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania Zapytanie ofertowe nr 01/02/2022/ON Państwa 

dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

mailto:od@stowarzyszenieprorew.pl
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7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane 

organizacjom międzynarodowym. 

8) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany 

przepisami prawa, tj. 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu pn. „Ogród nadziei” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa 09 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem , Działanie 09.02 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości 

usług Społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych 

(projekty konkursowe). 

9) W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

10) Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: a) żądania dostępu do danych osobowych 

dotyczących Państwa, b) sprostowania danych, c) żądania od administratora ograniczenia 

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

11) Jednocześnie informujemy, iż 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;  

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. 

12) Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

 

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

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY  

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

realizacji projektu „Ogród nadziei”, a w szczególności ustalenia wartości zamówienia, którego dotyczy 

przedmiotowe rozeznanie rynku. 

 

 

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

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 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). 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

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

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączeniem stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


