Bytnica, dnia 19.08.2021 r.
Znak spr. Z.222.1.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NADLEŚNICTWO BYTNICA
66-630 Bytnica 160
tel./fax (068) 391-57-54
adres email: Bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl

zaprasza do udziału w postępowaniu, pod nazwą:

„Usługi geodezyjne 2021”

Zatwierdzam:

Piotr
Niemiec
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Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Niemiec
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22:18:11 +02'00'

I Informacja o Zamawiającym
Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bytnica
siedziba Zamawiającego:
Bytnica 160
66-630 Bytnica
biuro Zamawiającego jest czynne w dni robocze od 7.00 do 15.00
tel. ( 68 ) 391-57-54, fax ( 068 ) 391-57-54
e-mail: Bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl
NIP 926-10-13-331
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są Dawid Kłap i Sławomir Serafin od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1500.
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) z uwagi na szacunkową wartość
zamówienia.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie przepisów kodeksu
cywilnego.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia:

Usługi geodezyjne polegające na wykonaniu czynności geodezyjnych,
pomiarowych i formalno-prawnych na terenie Nadleśnictwa Bytnica dotyczących:
 wskazania lub ponownego ustabilizowania znaków granicznych słupkiem
betonowym, a w przypadku ich braku wznowienia znaków granicznych wraz ze
sporządzeniem właściwej dokumentacji oraz okazanie granic,
 podziale działki w celu wydzielenia drogi wraz z pomiarem powierzchni i
rozliczeniem na wydzielenia leśne.
Zakres prac wraz z lokalizacją został określony w załączniku nr 5 do niniejszego
zaproszenia.
2. Warunki rozliczenia:
1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę wynikającą z oferty.
2. Zapłata wynagrodzenia jednorazowa na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po
odbiorze końcowym prac.
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty wpływu faktury
do Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
4. Wypłata wynagrodzenia uwarunkowana jest obustronnie podpisanym protokołem odbioru
prac bez uwag.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia:
do 15 listopada 2021 r.
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący
warunek:
- zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu
VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć
oferty.

Wykonawcy do

1. Dokumenty składające się na ofertę:
1) Wypełniony i podpisany formularz „OFERTA” według załączonego wzoru zawierający
oświadczenia wykonawcy o:
1) zapoznaniu się i zaakceptowaniu wzoru umowy,
2) potwierdzeniu okresu związania ofertą,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty muszą być w formie oryginałów lub skanów – w
przypadku oferty w postaci elektronicznej,
2) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
3) kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub
przez podmiot z którego zasobów Wykonawca zamierza korzystać wykonując zamówienie.
VII. Termin związania ofertą.
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 20 dni – bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.
VIII. Sposób przygotowania oferty.
1. Oferta powinna być sporządzona na druku przygotowanym przez Zamawiającego.
2. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta i pozostałe dokumenty do niej załączone oraz ewentualne naniesione poprawki, muszą
być podpisane przez Wykonawcę lub osobę do tego uprawnioną, a kserokopie dokumentów
muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, być jednoznaczna i czytelna.
5. Przy składaniu oferty w formie papierowej:
5.1.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, i spięte w sposób trwały.
5.2.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w opakowaniu z podanym poniżej tytułem wg
poniższego wzoru:
„Adres Zamawiającego”
Oferta

„Usługi geodezyjne 2021”
nie otwierać przed 27.08.2021r. godz. 1315
„Adres składającego ofertę”
Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez
uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
Ofertę składaną w formie elektronicznej należy zatytułować „Usługi geodezyjne 2021”

5.3.
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i załączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz pozostałe wymagane dokumenty w
formie skanów.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w
zaproszeniu.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 27.08.2021 r. do godziny 13:00 w sekretariacie Nadleśnictwa
Bytnica, Bytnica 160, pokój nr 6 /parter/. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji
elektronicznej przesłanej na adres e-mail: Bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.08.2021 r. o godzinie 13:15.
X. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cenę łączną należy podać w złotych, w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu
zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi
zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem zastosowanej stawki podatku VAT. Do
wyliczenia ceny należy przyjąć ilości poszczególnych prac jak podano w tabeli poniżej.
Lp.
1
2
3

Rodzaj prac
wskazanie znaków granicznych bez stabilizacji słupkiem
betonowym
wskazanie znaków granicznych wraz z ich stabilizacją
słupkiem betonowym
podział działki w celu wydzielenia drogi wraz z pomiarem
powierzchni rozliczeniem na wydzielenia leśne

Ilość
26
26
1

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu
następującego kryterium:
Cena wykonania zamówienia
– 100 %
Ocena ofert będzie dokonywana wg zasady :
Im niższa zaoferowana wartość procentowa – tym wyżej znajdzie się oferta w rankingu.
XI. Załączniki
Załącznik nr 1 – formularz OFERTA”,
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Załącznik nr 5 – zakres prac
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Załącznik nr 1 – druk oferty
OFERTA
na wykonanie zamówienia pod nazwą:
„Usługi geodezyjne 2021”

1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ……………………………………………………………………………………………….
Siedziba…………………………………………………………………………………………
nr tel./fax ……………………………………………………………………………………..
adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..
nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….
nr REGON ……………………………………….………………………………………………….
2. Dane dotyczące Zamawiającego :
Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bytnica
Bytnica 160
66-630 Bytnica
3. Zobowiązania Wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:
Cena brutto za usługe ogółem : ................................. zł
Słownie: …………………………………………………………………..
w tym podatek VAT .......... %
wartość podatku VAT ......................... zł
wg stawek jednostkowych:
Lp.
1

2

3

Rodzaj prac

Ilość szt.

wskazanie
znaków
granicznych bez stabilizacji
słupkiem betonowym
wskazanie
znaków
granicznych ze stabilizacją
słupkiem betonowym
Podział działki

26

Cena jednostkowa Cena jednostkowa brutto
netto w zł
w zł

26

1

5

4. Oświadczenia Wykonawcy o:
1. zapoznaniu się z przedstawionym wzorem umowy, do którego nie wnoszę / wnoszę*
zastrzeżeń.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. zaakceptowaniu warunków rozliczenia i terminu odroczonej płatności wynoszącej
do 21 dni,
4. związaniu się niniejszą ofertą przez okres 20 dni, licząc od upływu terminu
składania ofert.
5. gotowości do sukcesywnego wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Inne informacje Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy )

dnia ..............................
* niepotrzebne skreślić
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załącznik nr 2 – wzór umowy
/Wzór umowy/
UMOWA Nr 271 -

/2021r.

Zawarta w dniu …………. pomiędzy Skarbem Państwa Nadleśnictwem Bytnica, Bytnica 160, 66-630
Bytnica
reprezentowanym przez:
Nadleśniczego – dr inż. Piotra Niemca
a
……………………………………………………………., NIP ………………………..
reprezentowanym przez
………………………………………………………
§1
(przedmiot umowy)
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace geodezyjno - kartograficzne
polegające na:
1) wznowienie znaków granicznych - prace obejmują wykonanie niezbędnych prac
geodezyjnych w terenie mających na celu wskazanie istniejących znaków granicznych, a w
przypadku ich braku wznowienie i ustabilizowanie (słupkiem betonowym) znaków
granicznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji wymaganej przez Starostwo Powiatowe
oraz okazanie granic. Zamawiający może także zlecić wyznaczenie znaków granicznych
na potrzeby własne, z pominięciem procedury zgłaszania prowadzonych prac w
Starostwie.
2) podziale działki w celu wydzielenia drogi wraz z pomiarem powierzchni i rozliczeniem na
wydzielenia leśne.
2. Szczegółowy rozmiar prac wraz z lokalizacją określa załącznik nr 1 do umowy.
3. Zlecone prace Wykonawca będzie wykonywał z materiałów własnych.
§2
(terminy umowne)
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień podpisania umowy.
2. Zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się w terminie do 15 listopada 2021r.
§3
(wynagrodzenie)
1. Przewidywane łączne wynagrodzenie brutto za wykonane prace objęte przedmiotem umowy
wynosi ………. zł, słownie złotych: …………..
wg następujących stawek jednostkowych w zł brutto:
 wskazanie istniejących znaków granicznych - …….. za 1 pkt
 wznowienie znaków granicznych wraz z ich ustabilizowaniem i zgłoszeniem w EGiB ……………… za 1 pkt
 podział działki w celu wydzielenia drogi wraz z pomiarem powierzchni rozliczeniem
na wydzielenia leśne - ………….. za 1 działkę
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2. Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto, zgodnie z
obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.
3. Kwota brutto przewidywanego wynagrodzenia, obejmuje wszelkie prace, narzuty i dodatki dla
Wykonawcy oraz wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu i realizacji przewidzianych do
wykonania prac, ponoszone przez Wykonawcę.
4. Ostateczne wynagrodzenie ustalone będzie powykonawczo, na podstawie faktycznie wykonanych
prac w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ust 1, które nie ulegną zmianie, z
zastrzeżeniem § 4 ust. 4.
5. Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury VAT będzie protokół końcowego odbioru usługi bez
wad. Odbiór prac wymagających zgłoszenia w Starostwach Powiatowych nastąpi po uzyskaniu
pozytywnego protokołu weryfikacji dokumentów przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie i
Krośnie Odrzańskim przyjętych do zasobu EGiB.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie usług. Faktura końcowego
rozliczenia zostanie wypłacona po dokonaniu odbioru usług bez wad.
7. Należność za wykonane prace będzie płatna przez Zamawiającego na rachunek wskazany przez
Wykonawcę w terminie do 21 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury. Dniem zapłaty jest
dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.
§4
(zmiana rozmiaru usługi)
1. Strony ustalają, że dopuszczają redukcję zadań do wykonania, w przypadku wystąpienia
okoliczności uzasadniających odstąpienie od realizacji danego zadania lub zmniejszenie rozmiaru
danego zadania. Zmniejszenie wynagrodzenia będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe
zawarte w umowie w § 3 ust.1 i nie powoduje to konieczności zmiany umowy.
2. Strony ustalają, że dopuszczają zwiększenie zakresu zadań do wykonania, w przypadkach
wystąpienia okoliczności uzasadniających takie zwiększenie w ciągu obowiązywania niniejszej
umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy, w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w §
3 ust. 1 niniejszej umowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wynagrodzenie wykonawcy przekraczające kwotę
określoną w § 3 ust. 1 obliczone zostanie w oparciu o stawki jednostkowe ustalone w wyniku
przeprowadzenia odrębnych negocjacji z Wykonawcą, z zastrzeżeniem, że stawka nie może być
wyższa niż określona w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
§5
(kary umowne)
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub za każdy dzień zwłoki przy
usunięciu wad 0,1 % wartości przewidywanego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.
1,
2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości przewidywanego wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości
przewidywanego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za wyjątkiem okoliczności
przewidzianych w § 8.
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3. Strony
zastrzegają
sobie
prawo
dochodzenia
odszkodowania
w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną.
§6
(zmiana umowy)

uzupełniającego,

1. Zmiany umowy będą dokonywane w drodze aneksu w szczególności w przypadkach:
1) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
wykonywania usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
2) siły wyższej, klęski żywiołowej,
3) odnalezienia niewypałów i niewybuchów,
4) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego,
5) przekroczenia ustanowionych przez przepisy prawa terminów załatwiania spraw
administracyjnych, w tym wydawania przez organy decyzji, zezwoleń itp.
2. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian umowy w formie pisemnej.
§7
(odstąpienie od umowy)
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :
1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac w terminie określonym w § 2 bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na
piśmie,
3) gdy wykonawca wykonuje prace w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie
nastąpiła poprawa ich wykonania,
4) gdy Wykonawca przerwał realizację prac bez realnego uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż
14 dni,
2. W przypadku określonym w ust. 1, odstąpienie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym z
winy leżącej po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów
wypowiedzenia jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub
odmawia podpisania protokołu odbioru.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy.
§8
(rękojmia)
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi na prace objęte niniejszą umową.
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2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru prac objętych niniejsza umową i uzyskania
ze Starostw Powiatowych w Krośnie Odrzańskim i Świebodzinie pozytywnego protokołu
weryfikacji dokumentów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni od ich zgłoszenia lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony
4. Termin usunięcia wad wykrytych w czasie odbioru prac zamawiający określi w protokole
odbioru.
5. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. W razie niestawienia się Wykonawcy
do spisania protokołu, będzie on sporządzony jednostronnie prze komisje Zamawiającego i będzie
miał moc protokołu dwustronnego.
§9
(postanowienia końcowe)
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie konieczne do
prawidłowego wykonania prac objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonane prace
geodezyjno – kartograficzne.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wyrządzenia szkód
powstałych przy realizacji niniejszej umowy.
4. Wykonawca wykona prace objęte niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi normami,
instrukcjami, i innymi przepisami dotyczącymi opracowania prac geodezyjnych, współczesną
wiedzą techniczną oraz zapewni właściwą jakość tych prac.
5. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy.
6. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy organem właściwym jest sąd
powszechny w Zielonej Górze.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Zamawiający :

Wykonawca
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Załącznik nr 3 do zaproszenia
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
1. W postępowaniu obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
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” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, z uwzględnieniem innych obowiązujących Zamawiającego przepisów prawnych.
2. Udział Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest
dobrowolny, a przystępując do tego postępowania Wykonawca akceptuje wszystkie obowiązki i
konsekwencje wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.
3. Wszystkie dane osobowe przekazywane Zamawiającemu w trakcie przedmiotowej procedury
Wykonawca zobowiązany jest uzyskiwać zgodnie z przepisami RODO.
4. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w trakcie
przedmiotowej procedury, zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 / w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w
niniejszym postępowaniu, w tym w szczególności w zakresie wszystkich obowiązków
informacyjnych i uzyskania zgód. Obowiązek ten dotyczy wszystkich dokumentów i wszystkich
osób (Wykonawcy, pracowników Wykonawcy, pracowników i członków uczestników konsorcjów,
podmiotów trzecich, itp.), w całym okresie trwania procedury.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że w przedmiotowym
postępowaniu:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Nadleśnictwo Bytnica,
Bytnica

160,

66-630

Bytnica,

REGON

970495074;

tel./fax:

68-391-57-54;

www.bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl;


inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego – Nadleśnictwa Bytnica jest Pani
Monika Kowalik; monika.kowalik@comp-net.pl, tel. 796-400-919;


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Usługi geodezyjne”
(SA.270.8.2021) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

oraz w związku z obowiązkami nałożonymi na Zamawiającego w obowiązujących go przepisach;


odbiorcami Pani/Pana danych osobowych otrzymywanych przez Zamawiającego będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
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Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy – na
cały czas trwania umowy, a następnie (jeśli dotyczy) przez okres wynikający z innych
obowiązujących Zamawiającego przepisów prawnych;



przekazywane Zamawiającemu kategorie danych osobowych wynikają z określonych w danym
postępowaniu warunków udziału lub kryteriów oceny ofert;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, przechowywanych/przetwarzanych przez
Zamawiającego, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan tj. osoba, której dane przechowuje/przetwarza Zamawiający:



− 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 z
zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia;
− 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 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu tj. osobie, której dane przechowuje/przetwarza Zamawiający:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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.
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załącznik nr 4 do zaproszenia
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO 1)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1)

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