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Nr postępowania: WIP/2/2020 
                                      Wrocław, 04.03.2020 
 
 
Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie zasady konkurencyjności na: 
 
Świadczenie usługi gastronomicznej (przerwa obiadowa) w miejscowości Wrocław dla uczestników 
projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie 
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”  nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii 
ul. Kasztanowa 4 
55-093 Kiełczów 
z siedzibą: 
Ul. Sołtysowicka 65a 
51-168 Wrocław 
NIP 787-144-32-99 
www.wip.wroclaw.pl 
 
PROWADZĄCY SPRAWĘ: 
Natalia Węgrzyn 
Wrocławski Instytut Psychoterapii 
pracownik sekretariatu 
e-mail: wroclaw.spec.dim@gmail.com 
 
 
1. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: 
1.1. Postępowanie jest oznaczone znakiem WIP/2/2020 
1.2 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
2.1 Kod CPV zamówienia: 
55320000-9 - Usługi podawania posiłków  
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,  
55521200-0 – Usługi dowożenia posiłków 
 
2.2  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1) Usługa gastronomiczna (przerwa obiadowa) dla maksymalnie 24 osób w terminie realizacji 
zamówienia. 

2) Usługa gastronomiczna (przerwa obiadowa) obejmuje posiłek składający się z zupy, dania 
głównego i napoju do posiłku dla każdego uczestnika. 

3) Obiad winien mieć następującą gramaturę:  
a. Zupa: minimum 200 ml na osobę (1 porcja na 1 osobę);  

http://www.wip.wroclaw.pl/
mailto:wroclaw.spec.dim@gmail.com
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b. Danie główne: wkład mięsny – minimum 150 g na osobę, dodatek skrobiowy 
(ziemniaki/ryż/kasza/kluski śląskie itp.) – minimum 100 g na osobę, dodatek 
warzywny (sałatka lub surówka itp.) – minimum 100 g na osobę;  

c. sok: minimum 150 ml na osobę (wykonane ze 100% naturalnych owoców – bez 
dodatku cukru i nie rozcieńczane wodą – np. jabłkowy, lub pomarańczowy lub 
marchwiowy). 

d. Podane gramatury dotyczą dań i posiłków po obróbce termicznej.  
4) Obiad dostarczony ma być we wskazanym terminie i godzinie do Zamawiającego w 

jednorazowych lunch boxach wraz z jednorazowymi sztućcami. 
5) W przypadku zgłoszenia się uczestnika/ki ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi (np. 

wegetarianie, weganie, dieta bezglutenowa, bezlaktozowa) Wykonawca zobowiązany jest do 
dostosowania wyżywienia dla podanej liczby osób w danym dniu świadczenia usługi.  

6) Dania obiadowe muszą być przygotowane na godzinę 14:00 każdego dnia. Godzina obiadów 
może ulec nieznacznej zmianie o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 2 dni przed 
realizacją danej transzy zamówienia.  

7) Wykonawca przedstawi do 3 dni po podpisaniu umowy propozycję zestawów obiadowych. 
Zamawiający dokona akceptacji propozycji menu lub wniesie swoje uwagi. 

8) Świadczenie usług cateringowych powinno odbywać się zgodnie z zapisami wskazanymi w 
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U z 
2017 r., poz. 149 z póżn. zm.). 

9) MIEJSCEREALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii; 
Ul. Sołtysowicka 65a, 51-168 Wrocław 
 
 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
1. 14-15.03.2020 r. 
2. 27-28.03.2020 r. 
3. 24-25.04.2020 r. 
4. 29-30.05.2020 r. 
5. 12-13.06.2020 r. 
6. 03-04.07.2020 r. 
7. 18-19.09.2020 r. 
8. 23-24.10.2020 r. 
9. 20-21.11.2020 r. 
10. 11-12.12.2020 r. 

 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z prowadzonego postępowania; 

2)  nie są  powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; 

4.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia 

potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem) Wykonawca musi załączyć do oferty. 

4.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 

określony w Rozdziale 4 ust. 4.1. pkt 1) i pkt 2) zostanie spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców 

spełnia warunek indywidualnie. 

5 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

5.1  Ocena potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 

4.1 Ogłoszenia, Zamawiający dokona na podstawie dokumentów: 

1) Ust. 4.1 pkt 1) Ogłoszenia – na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego 

brak podstaw wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

2) Ust. 4.1 pkt 2) Ogłoszenia – na podstawie oświadczenia Wykonawcy, którego wzór 

stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 

5.2  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia; 

2. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu (wzór stanowi załącznik  nr 4 do Ogłoszenia). 

 

6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

6.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

6.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

drogą elektroniczną. 

6.3 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
wroclaw.spec.dim@gmail.com (w korespondencji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,  
w niniejszym postępowaniu, należy powoływać się na nr postępowania WIP/2/2020). 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1 Oferta musi być sporządzana z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

mailto:wroclaw.spec.dim@gmail.com
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7.2 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do 

oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

7.3 Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w 

swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo w 

formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, musi zostać 

dołączone do oferty. 

7.4 Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim.  

7.5 Zaleca się, by każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść, była zaparafowana przez 

Wykonawcę.  

7.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.7 Na ofertę składa się: 

− Formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia), 

− Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia), 

− Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wzór 

stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia) 

− Pełnomocnictwo – do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę 

reprezentuje Pełnomocnik. 

− Dokumenty wymienione w 5.2 1) i 2) 

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

8.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w jednym ze sposobów, 

zgodnie  z wyborem Wykonawcy: 

16. Korespondencyjnie na adres: Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65A, 

51-168 Wrocław 

17. Osobiście w Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław 

8.2 Termin składania ofert: do 12.03.2020r. do godz.: 10:00 

8.3 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) 

 i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres, jak wskazano w pkt 8.1 ppkt 1) oraz opisane 

w poniższy sposób:  

Świadczenie usługi gastronomicznej (przerwa obiadowa) w miejscowości Wrocław dla 

uczestników projektu pt.: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu 

ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”   
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9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

9.1 Wykonawca określa cenę realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

oferty (załączniku nr 1 do Ogłoszenia) jednostkowej ceny ofertowej brutto za usługę 

gastronomiczną (przerwa obiadowa) dla jednej osoby.  

9.2 Podana w Formularzu ofertowym cena ofertowa brutto za usługę gastronomiczną 

obejmującą posiłek składający się z zupy, dania głównego i napoju do obiadów dla każdego 

uczestnika, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie 

 z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy. 

9.3 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. 

 
10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

10.1. Kryterium oceny ofert w prowadzonym postępowaniu jest: 

a) Cena brutto usługi – 80 pkt (waga) 

b) Aspekty społeczne  - 20 pkt (waga). 

 

KRYTERIUM 1 - cena usługi brutto 

Punkty za KRYTERIUM 1 zostaną obliczone według poniższego wzoru  

 
CN  

C = ------------ x 100% x 80 pkt. 
Co  

 

gdzie:  
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto  
CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,  
Co  - oznacza cenę brutto ocenianej oferty. 

 

 

KRYTERIUM 2 – aspekty społeczne  

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Aspekty społeczne   

 

K = (KA lub KB) x 20 

gdzie:  
K – oznacza liczbę uzyskanych punktów  

KA - spełnienie kryterium klauzula społeczna = 1 

KB – niespełnienie kryterium klauzuli społecznej = 0 
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Punkty za KRYTERIUM 2 zostaną przyznane jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik 

nr 1 do niniejszego zapytania) wskaże co najmniej jeden z poniższych warunków, iż:  

➢ jest podmiotem ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020, tj.:  

1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w Ustawie z dnia 

27.04/20116 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.)  

2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym:   

a) Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej, utworzone na podstawie 

przepisów Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1828),  

b) Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej, o którym mowa w 

Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).  

1) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 

z późn. zm.) lub spółka non-profit , o której mowa w art. 3ust. 3 pkt 4 tej Ustawy, o ile udział 

sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50% 

2) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i 

niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.). 

 

Zamawiający dokona weryfikacji statusu Wykonawcy na podstawie dokumentów 

potwierdzających status podmiotu ekonomii społecznej Wykonawcy (np. 

statut/CEIDG/KRS/inne).  

 

➢ do realizacji zamówienia, przez cały okres trwania umowy będzie zatrudniać minimum 1 

osobę na umowę o pracę w wymiarze minimum 1 etatu należącą do co najmniej jednej z 

poniższych grup:  

1) osoba z niepełnosprawnościami posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (wg Ustawy 

z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych) 

2) osoba bezrobotna skierowana z Urzędu Pracy  

3) osoba o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 nr 122 ppoz. 

1143 z późn. zm.).  

 



 
 

Projekt pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży”  nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943 

 
 

7 

 

Zamawiający dokona weryfikacji spełniania powyższego kryterium na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy, będącego integralną częścią Formularza oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

weryfikacji powyższego kryterium przez cały okres trwania realizacji zamówienia.  

 

3. Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt. i stanowi sumę punktów przyznanych za 

Kryterium 1 oraz 2. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

6. Cena oferty musi zawierać ostateczną, maksymalną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie 

koszty związane z usługą cateringową z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 

7. Cena oferty musi być podana w PLN brutto. Zamawiający wyklucza rozliczenia  

w walutach obcych. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

8. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności związania ofertą oraz w okresie obowiązywania 

umowy. 

9. Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jeśli będzie niższa o 

30% od szacowanej wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o 

udzielenie wyjaśnień a następnie przyjąć do dalszego postepowania albo  odrzucić ofertę 

 

             ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

11.1 Zamawiający odrzuci ofertę: 

1) której treść nie odpowiada treści Ogłoszenia; 

2) która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania; 

3) która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

11.2 Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1. w stosunku do którego otwarto likwidację w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 

1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 

r. poz. 791), 

2. który nie uzupełnił wymaganych dokumentów. 
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12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

12.1 Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył  

na sfinansowanie zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny 

oferty najkorzystniejszej; 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym; 

3) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a nie 

można jej usunąć;  

4) wystąpiły okoliczności uniemożliwiające dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. 

12.2 Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podawania przyczyny, do chwili wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 

13.  WZÓR UMOWY 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru 

oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej, udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy 

zgodnie ze wzorem.  

14.INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

Zamawiający informuje, że 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”:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski 

Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Kasztanowa 4, 55-093 Kiełczów z siedzibą we Wrocławiu 

przy ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław. NIP: 787-144-32-99. 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dotyczącego Świadczenie usługi 

gastronomicznej (przerwa obiadowa) w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu 

pt.: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w 

zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”  numer postępowania WIP/2/2020.  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8 posiada Pani/Pan: 
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− 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 *; 

− 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: 

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

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

3) 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. 

** 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. 

 

15.  LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

 Formularz oferty - załącznik nr 1 

 Wzór umowy – załącznik nr 2 

 Wzór oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia – załącznik nr 3 

 Wzór oświadczenia – grupa kapitałowa – załącznik nr 4 

 Wzór oświadczenia o braku powiązań – załącznik nr 5 

 


