
Fundusze Unia Europejska RzeczpospolitaEuropejskie Europejski Fundusz Polska 
Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa 

Zp.10.2019 Somianka, dnia 6 maja 2019r. 

Zapytanie ofertowe na: 
Dostawa sprztttu komputerowego w ramach projektu 

"Podniesienie kOlnpetencji cyfrowych mieszkancow wojewodztwa mazowieckiego" 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIi\CEGO 
Gmina Somianka 
Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka 
Telefon: 29 74-187-90, Telefax: 29 74-187-14 
Adres strony internetowej http://www.ugsomianka.bip.org.pl 
Adres e-mail: somianka@somianka.pl. 
NIP: 762-190-15-71 REGON: 550668090 

Nazwa Beneficjenta: 
Gmina Somianka 
NIP: 762-190-15-71 
REGON: 550668090 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zamowienie publiczne 0 wartosci nie przekraczajqcej wyrazonq w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro okreslonej wart. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 
publicznych (Dz. U. z 20 18r. poz. 1986 z poin. zm.) - dalej "ustawa PZP" oraz Zarzqdzenia 
Nr 121KJ14 Wojta Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamowien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej 
30 000 euro w U rZydzie Gminy Somianka. 

Postypowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

Wartosc szacunkowa zamowienia zostala ustalona zgodnie z ustawq Prawo Zamowien 
Publicznych i wynosi ponizej 30 000,00 EURO. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa 12 sztuk komputerow przenosnych (laptop) oraz 12 
pakietow biurowych (oprogramowania) zainstalowanych na komputerach wraz z wozkien1 do 
przechowywania laptopow w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkancow wojewodztwa mazowieckiego". 

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia przedstawia zalqcznik nr 1 do zapytania 
ofertowego. 

3. Projekt wspolfinansowany jest przez Uniy Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ran1ach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
dzialanie 3.1 "Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoj u kompetencj i cyfrowych". 

4. Wspolny Slownik Zamowien (CPV) 
Kod CPV 30230000-0 Sprzt;t zwi~zany z komputerami 
Kod CPV 30200000-1 Urz~dzenia komputerowe 
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Kod CPY 30213100-6 Komputery przenosne 
5. 	 Zamawiajq.cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czysciowych. 
6. 	 Zan1awiajq.cy nie dopuszcza lTIozliwosci skladania ofeli wariantowych. 

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA 
1. 	 Zamawiajq.cy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane w maksymalnym terrninie 30 

dni od dnia podpisania umowy. 
2. Miejsce dostawy: Urzq.d Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka. 

5. 	WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW 

1. 	 0 udzielenie zam6wienia mogq. ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy spelniajq. warunek 
dotyczq.cy posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, 
jezeli przepisy prawa nakladajq. obowiq.zek ich posiadania. 
Zamawiajq.cy uzna ww. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze: 
1) 	 posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli 

przepisy prawa nakladajq. obowiq.zek ich posiadania; 
2) posiada wiedzy i doswiadczenie w zakresie objytym przedn1iotem zam6wienia. 

2. 	 0 udzielenie zam6wienia mogq. ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy spelniajq. warunek 
dotyczq.cy posiadania zdolnosci ekonomicznej i finansowej. 

Nie ustala siy szczeg61owego warunku w tym zakresie. Wykonawca powinien znajdowac 
siy w sytuacji zapewniajq.cej wykonanie zam6wienia. 

3. 	 0 udzielenie zam6wienia mogq. ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy spelniajq. warunek 
dotyczq.cy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia. 

Nie ustala siy szczeg61owego warunku w tym zakresie. 

Ocena forrnalna spelniania warunk6w odbydzie siy zgodnie z forrnulq. "spelnia/nie spelnia", na 
podstawie zlozonych wraz z ofertq. dokun1ent6w oraz oswiadczen. 

6. 	INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIF; ZAMAWIAJACEGO Z 
WYKONAWCAMI A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIF; Z WYKONAWCAMI 
Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami sq.: 

1. 	 Pani Izabela Gargala - tel. 29 74 187 90 wew. 54 

e-mail: fundusze@somianka.pl 


2. 	 Pani Milena Witkowska - tel. 29 74 187 90 wew. 54 

e-mail: milena.witkowska@somianka.pl 


7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. 	 Oferta musi zostac sporzq.dzona na "Forrnularzu ofertowym" , zgodnym ze wzorem 

stanowiq.cym zalq.cznik ill 2 do zapytania ofertowego. 
2. 	 W Forrnularzu oferty nalezy wskazac ceny calkowitq. za realizacjy dostawy netto i brutto 

oraz kwoty podatku V AT. 

mailto:milena.witkowska@somianka.pl
mailto:fundusze@somianka.pl
http:dotyczq.cy
http:dotyczq.cy
http:Zamawiajq.cy
http:dotyczq.cy
http:Zamawiajq.cy
http:Zan1awiajq.cy
http:Zamawiajq.cy
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3. 	 Cena ofertowa powinna bye podana liczbowo i slownie, z zastrzezeniem, ze jezeli 
nastqpi rozbieznose pomiydzy cenq wyrazonq liczbowo i slownie, wazna bydzie cena 
wyrazona liczbowo. 

4. 	 Wykonawca musi uwzglydnie w cenie oferty wszelkie koszty i skladniki niezbydne dla 
prawidlowego i pelnego wykonania zam6wienia oraz wszelkie oplaty i podatki 
wynikajqce z obowiqzujqcych przepis6w. 

5. 	 Cena podana w ofercie powinna bye wyrazona w zlotych polskich, z dokladnosciq 
do dw6ch miejsc po przecinku. 

6. 	 Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcy w PLN. Cena okreslona w ofercie 
stanowi jedyne wynagrodzenie przyslugujqce Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy bydzie obejmowae wszelkie koszty (zobowiqzania publiczno-prawne), lezqce 
zar6wno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiajqcego 

7. 	 Oferta musi bye sporzqdzona w jyzyku polskim. 
8. 	 Oferta musi zawierae pelnq nazwy oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, 

e-mail), NIP oraz daty sporzqdzenia. 
9. 	 Podana cena obowiqzuje przez caly okres realizacji projektu i nie podlega waloryzacji. 
10. Formularz ofertowy wraz z zalqcznikami musi bye podpisany przez osoby upowaznione 

do reprezentacji oferenta. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
uznaje siy osoby upowaznione wskazane we wlasciwym rejestrze lub centralnej 
ewidencji i infom1acji 0 dzialalnosci gospodarczej bqdz w stosownym 
pelnomocnictwie. lezeli pelnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu 
rejestrowego, do oferty nalezy zalqczye stosowne pelnomocnictwo w formie oryginalu 
lub kopii poswiadczonej za zgodnose. 

11. Wprowadzenie przez Oferenta zmian uniemozliwiajqcych oceny zgodnie z przyjytymi 
kryteriami w "Formularzu ofertowym" spowoduje odrzucenie oferty. 

12. Oferenci 	ponoszq wszelkie koszty wlasne zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem 
oferty, niezaleznie od wynik6w postypowania. Organizator postypowania nie 
odpowiada za koszty poniesione przez oferent6w w zwiqzku z przygotowaniem i 
zlozeniem oferty. 

13. Oferta wraz ze stanowiqcymi jej integralnq czyse zalqcznikami musi bye sporzqdzona 
przez Wykonawcy scisle wedlug postanowien niniejszego zapytania. 

14. Dokumenty stanowiqce tajemnicy przedsiybiorstwa 	w rozumieniu ustawy z dnia 
16.4.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) 
powinny bye umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem "Tajemnica 
przedsiybiorstwa". Stosowne zastrzezenie, co do tajemnicy przedsiybiorstwa, 
Wykonawca winien zloZye na "Formularzu Ofertowym". W sytuacji zastrzezenia czysci 
oferty, jako tajemnicy przedsiybiorstwa, Wykonawca zobowiqzany jest do oferty 
zalqczye uzasadnienie w kwestii zwiqzanej z informacjq stanowiqcq tajemnicy 
przedsiybiorstwa. Niezlozenie stosownego uzasadnienia do oferty w cZysci dotyczqcej 
tajemnicy przedsiybiorstwa upowazni Zamawiajqcego do odtajnienia dokument6w i 
ujawnienia ich na wniosek uczestnik6w postypowania. 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty stanowiqcq odpowiedz na zapytanie nalezy przeslae pocztq elektronicznq na adres: 
milena.witkowska@somianka.pl w postaci skan6w podpisanych dokument6w, faxem na 
numer 29 741-87-14, pocztq tradycyjnq na adres: Gmina Somianka, Somianka- Parcele 16B, 
07-203 Somianka lub dostarczyc osobiscie do pok. Nr 14 (sekretariat) do dnia 14 maja 2019 
roku, do godz. 10.00. 

mailto:milena.witkowska@somianka.pl
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Wykonawca winien umiescie oferty w nieprzezroczystej zabezpieczonej kopercie oraz 
powinna bye oznakowana nastypujqcym tekstem: 

Oferta w postf(powaniu prowadzonym w ramach Zapytania ofertowego na 

Dostawf( sprzf(tu komputerowego w ramach projektu 


"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkanc6w wojew6dztwa mazowieckiego" 

- nie otwierac przed dniem 14 maja 2019 r. przed godz. 10:15. 


2. Oferty zlozone po terminie nie bydq rozpatrywane. 
3. Zamawiajqcy dopuszcza odpowiednie zastosowanie art. 90 ust. 1 ustawy PZP w przypadku 

gdy cena oferty Wykonawcy wyda siy Zamawiajqcemu razqco niska. 
4. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic lub wycofac swojq oferty. 
5. Termin zwiqzania ofertq ustala siy na okres 30 dni. 

9. 	 OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJi\CY BF;DZIE SIF; KIEROWAL 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Wszystkie oferty nie podlegajqce odrzuceniu oceniane bydq na podstawie nastypujqcych 
kryteri6w, kt6rymi Sq: 
K1. CENA (C)- 600/0 
K2. OKRES GWARANC1I I RF;K01MI (G) - 400/0 

Przez CEN:Q rozumie siy calkowitq ceny brutto, uwzglydniajqcq wszystkie koszty zwiqzane z 
realizacjq przedmiotu zam6wienia z uwzglydnieniem wszystkich zobowiqzan publiczno
prawnych, takze podatku od towar6w i uslug - VAT, jesli dotyczy) 

Punkty bydq liczone wg. ponizszego wzoru: 

Najnizsza cena 

C= -------------------------------- x 60 


Cena ocenianej oferty 


Okres gwarancji i rykojmi - 40 PUNKTOW 
Zamawiajqcy w ramach kryterium GWARANC1I I RF;K01MI - przyzna punkty wedlug 
ponizszych zasad: 
Za udzielenie gwarancji i rykojmi - 24 m-cy - 10 pkt 
Za udzielenie gwarancji i rykojmi - 30 m-cy - 15 pkt 
Za udzielenie gwarancji i rykojmi - 36 m-cy - 20 pkt 
Za udzielenie gwarancji i rykojrni - 48 m-cy - 40 pkt 

2. Ostateczna ocena ofert to suma punkt6w z kazdego z kryterium=C+G 
3. Ocena punktowa oferty bydzie zaokrqglona do dw6ch miejsc po przecinku. 
4. Za najkorzystniejszq zostanie wybrana oferta z najwyzszq liczbq punkt6w. 
5. Zamawiajqcy rna prawo zazqdae od oferenta potwierdzenia na prawdziwose skladanych 
oswiadczen dodatkowych dokument6w, kt6re mUSZq bye dostarczone drogq e-mailowa w ciqgu 
3 dni od wyslania wezwania. W przypadku braku dostarczenia zqdanych dokument6w w 
wyznaczonym terminie zamawiajqcy uzna ze oferent nie spelnia kryteri6w. 
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10. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
1. Zamawiajqcy wymaga, by Wykonawca zawar! umowy na warunkach zawartych 
w zalqczniku nr 4 - wzor umowy. 

11. 	 INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC 
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAW ARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 

l. 	 Zamawiajqcy powiadomi Wykonawcy, ktoremu udzieli zamowienia, 0 terminie i n1iejscu 
zawarcia umowy, telefonicznie lub pocztq elektronicznq. 

2. 	 Przed podpisaniem umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zqdania dokumentow 
potwierdzajqcych spelnianie warunkow Zamowienia przez Wykonawcy (oswiadczenia, 
referencje itp.). W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstqpi od podpisania umowy, 
Zamawiajqcy moze podpisac umowy z Wykonawcq, ktorego oferta uzyskala kolejnq 
najwyzszq liczby punktow. 

3. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku 
rezygnacji z podpisania umowy przez oferenta, ktory zostal wybrany. 

4. 	 W przypadku otrzymania dwoch identycznych i zarazem najkorzystniejszych ofert, 
Wykonawcy, ktorzy je zlozyli zostanq poproszeni 0 przedstawienie dodatkowych ofert 
w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego, bqdz zaproszeni do dalszych negocjacji. 

5. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia postypowania bez podania 
przyczyny. Z tego tytulu nie przyslugujq Wykonawcom zadne roszczenia wobec 
Zamawiajqcego. 

12. POZOSTALE INFORMACJE 
1. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc zmiany lub uzupelnienia tresci Zapytania 

Ofertowego, przed uplywem terminu na skladanie ofert. Informacja 0 wprowadzeniu 
zmiany lub uzupelnieniu tresci Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom 
jak rowniez zostanie opublikowana na stronie http://ugsomianka.bip.org.pl/. Jezeli 
wprowadzone zmiany lub uzupelnienia tresci Zapytania Ofertowego bydq wymagaly 
zn1iany tresci ofert, Zan1awiajqcy przedluzy termin skladania ofert 0 czas potrzebny na 
dokonanie zmian w ofercie. 

2. 	 Zamawiajqcy ureguluje naleznosc za wykonanie przedmiotu zamowienia w formie 
przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie 21 dni kalendarzowych od daty 
doryczenia Zamawiajqcemu prawidlowo wystawionej faktury. 

13. WYKLUCZENIA 
1. 	 Z udzialu w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby) powiqzani 

z Zamawiajqcym osobowo lub kapitalowo. Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe 
rozumie siy wzajemne powiqzania miydzy Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi 
do zaciqgania zobowiqzan w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi 
w imieniu Zamawiajqcego czynnosci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczegolnosci na: 

a) uczestniczeniu w spolce jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki 
osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 100/0 udzialow lub akcji, 
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, 

prokurenta, pelnomocnika, 

http://ugsomianka.bip.org.pl
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d) 	 pozostawaniu w zwiqzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w 
linii bocznej od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postypowaniu, 0 ktorych mowa powyzej 
Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie oswiadczenia zlozonego przez Wykonawcy zgodnie ze 
wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

2. 	 Z udzialu w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby), ktorzy 
nie spelniq warunkow udzialu w postypowaniu, 0 ktorych mowa w rozdziale 5 zapytania 
ofertowego. 

3. 	 Z udzialu w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby), ktorzy 
zlozq oferty nie odpowiadajqcq tresci zapytania ofertowego. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postypowaniu, 0 ktorych mowa powyzej 
Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie porownania tresci oferty Wykonawcy z tresciq 
zapytania ofertowego. 

14. KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. 	 Zgodnie z przepisen1 art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w 
zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiajqcy 
informuje, ze: 
1) 	 administratorem przekazanych przez Wykonawcow danych osobowychjest: 

Gmina Somianka 
Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka 
Strona intemetowa Zamawiajqcego: www.somianka.pl 
Adres poczty e-mail: somianka@somianka.pl; 

2) 	 z inspektorem ochrony danych osobowych w: 
Gminie Somianka mozna kontaktowac siy pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl 

3) 	 przekazane przez Wykonawcow dane osobowe przetwarzane bydq na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu zwiqzanym z postypowaniem 0 udzielenie 
zamowienia publicznego pn. Dostawa sprzytu komputerowego w ramach projektu 
"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkancow wojewodztwa 
mazowieckiego"- Znak sprawy: Zp.1 0.2019, prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego; 

4) 	 wszelkie dane powierzone przez wykonawcy bydq przechowywyane przez okres 
wynikajqcy z zapisow rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcj i w sprawie w sprawie organizacj i i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z poin. zm.), rozporzqdzenia 
Parlamentu europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiajqce wspolne przepisy dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci, 

mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl
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Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajqce przepisy 
og6lne dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Spolecznego, Funduszu Sp6jnosci Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylajqce rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U.UE/L/2013.347.320), rozporzqdzenia Komisji (UE) NR 65112014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznajqce niekt6re rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnytrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DZ.U.UE.L.2014.187.1) lub 
umowy 0 dofinansowanie projektu wsp6lfinansowanego ze srodk6w 
zewnytrznych; 

5) przekazanie przez Wykonawc6w danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbydne celem udzialu w procedurze wyboru wykonawcy i realizacji umowy; 


6) w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawc6w danych osobowych decyzje 

nie bydq podejmowane w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) osobom, kt6rych dane osobowe Sq przetwarzane przysluguje: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostypu do wlasnych danych osobowych; 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania wlasnych danych 
osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa 
wart. 18 ust. 2 RODO; 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych, w 
razie uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) nie przysluguje osobom, kt6rych dane osobowe Sq przetwarzane: 
- w zwiqzku z art. 17 RODO prawo do usuniycia danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyz podstawq prawnq przetwarzania danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. b, c RODO; 

9) 	 dane mogq bye przekazane do organizacj i miydzynarodowych w zwiqzku 
z rozliczeniem projektu finansowanego ze srodk6w zewnytrznych. 

Integralnq czyse niniejszego zapytania stanowiq: 

Zalqcznik nr 1 - Opis przedmiotu zam6wienia 

Zalqcznik nr 2 - F ormularz ofertowy 

Zalqcznik nr 3 Oswiadczenie Wykonawcy 0 braku przeslanek wykluczenia 

z postypowania 

Zalqcznik nr 4 - Wz6r umowy 


