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I. ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej
ul. Krakowska 144, 34-331 Świnna
NIP: 5532103476,REGON: 072261115
https://pewelslemienska.michalici.pl/
tel: 608 658 478
Adres e-mail: kolebuk@poczta.onet.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa zaprojektowania, rozplanowania, wykonania,
dostawy i montażu tablic informacyjnej i pamiątkowej w ramach projektu pn.„Efektywne
energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej”
a) tablicy informacyjnej – szt.1
b) tablicy pamiątkowej – szt. 1,
które zamontowane będą na terenie Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej,
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa zaprojektowania, rozplanowania,
wykonania, dostawy i montażu tablic: informacyjnej i pamiątkowej w ramach projektu „Efektywne
energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej”.
2. TABLICA INFORMACYJNA – szt.1: zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę
i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej, wolnostojącej, jednostronnej o wymiarach wys. 240 cm x
szer. 280 cm wraz z konstrukcją na słupkach stalowych mocujących (zabezpieczonych i
pomalowanych) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie.
Wykonane z trwałego materiału, odpornego na warunki meteorologiczne, np. metali szlachetnych
(brąz, mosiądz itp.), szkła, tworzyw sztucznych itp. Nadruk w pełnym kolorze. Kolor tła tablicy –
biały.
Rodzaj czcionki napisów Calibri. Kolor czcionki: czarny.
3. TABLICA PAMIĄTKOWA: zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż
1 szt. tablicy pamiątkowej, do przytwierdzenia w reprezentacyjnym wnętrzu budynku,
jednostronnej o wymiarach wys. 30 cm x szer. 40 cm.
Wykonane z trwałego materiału, odpornego na warunki meteorologiczne, np. metali szlachetnych
(brąz, mosiądz itp.), szkła, tworzyw sztucznych itp. Nadruk w pełnym kolorze. Kolor tła tablicy –
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biały.
Rodzaj czcionki napisów Calibri. Kolor czcionki: czarny.
4. Tablica musi być wykonana z materiału trwałego, odpornego na działanie warunków
atmosferycznych gwarantujących trwałość tablicy, zapewniając jednocześnie czytelność informacji
oraz wysoki poziom estetyczny tablicy. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę należy wymienić lub
odnowić.
5. Tablice muszą zawierać:
TABLICA INFORMACYJNA
Nazwę i logo podmiotu odpowiedzialnego za realizację 1przedsięwzięcia,
Tytuł przedsięwzięcia,
Koszt całkowity brutto przedsięwzięcia w PLN oraz formę dofinansowania,
Wysokość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I
Gospodarki Wodnej w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej logo NFOŚiGW wraz z
informacją o źródle finansowania, o treści:
e) „Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki
Wodnej”.

a)
b)
c)
d)

TABLICA PAMIĄTKOWA
a) nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia wraz z logotypem,
b) tytuł przedsięwzięcia,
c) logotyp NFOŚiGW wraz z informacją o źródle finansowania, o treści: „Dofinansowano ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. W
przypadku tablic, na których informacje są umieszczane za pomocą technik innych niż
nadruk, dopuszczalne jest stosowanie jednokolorowego logotypu. Wzory logotypu
NFOŚiGW opisane zostały w rozdz. IV Instrukcji oznakowania przedsięwzięć
dofinansowanych ze środków NFOŚiGW z dn. 24.03.2015r. (Załącznik nr 4 do niniejszego
Zapytania ofertowego), są również publikowane na stronie internetowej
www.nfosigw.gov.pl.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi wzór/projekt
tablic wykonany zgodnie z wytycznymi programowymi do akceptacji Zamawiającego.
7. Wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych/pamiątkowych nastąpi po ich formalnej
akceptacji przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo nanoszenia poprawek do projektów tablic wykonanych
przez Wykonawcę.

1

W przypadku, gdy za realizację przedsięwzięcia odpowiada więcej niż jeden podmiot należy zamieścić nazwę wraz z logo każdego z
nich - chyba, że podmiotów jest wiele i umieszczenie zakłóciłoby przekaz promocyjny - wówczas należy zamieścić logotyp podmiotu,
z którym została zawarta umowa o dofinansowanie.
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9. Tablice muszą być wykonane z trwałych materiałów, a zawarte na nich informacje muszą być
czytelne nawet po kilku latach.
10. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz wolny od wad.
11. Podczas wykonywania prac montażowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników, a także za ewentualne
szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.
12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5-letniej gwarancji na wykonane, dostarczone
i zamontowane tablice. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamawiający podzielił termin wykonania zamówienia na 2 etapy:
ETAP 1: Tablicę informacyjną należy zamontować do dnia 31.12.2020 r. na terenie
Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej, ul. Krakowska 144,
Świnna, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
ETAP 2: Tablicę pamiątkową należy zamontować do dnia 31.01.2021 r. na terenie
Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej, ul. Krakowska 144,
Świnna, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Parafii
34-331
Parafii
34-331

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zapytania
ofertowego, tj. prowadzą działalność w zakresie przedmiotu zamówienia,
2) dysponują odpowiednimi zasobami niezbędnym do prawidłowego wykonania tablic
informacyjnych i pamiątkowych będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego,
Spełnienie warunków udziału w postepowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający
zweryfikuje na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3) Obowiązkowa wizja lokalna.
2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału z postepowania:
1) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
2) Zamawiający może, na każdym etapiepostępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
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3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia.
4) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
5) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za
odrzuconą.
6) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane za spokojenie 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 2019 r. poz.243 z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przezlikwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
7) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonałal bo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
9) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
Środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający
zweryfikuje na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.
3. Powody odrzucenia oferty:
1) Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany bez zastosowania dialogu technicznego.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
6) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
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9) Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.
10)
Zamawiający w każdej chwili może unieważnić postępowanie bez
podawaniaprzyczyny.
11)
Zamawiający
unieważni
postępowanie,
jeżeli
złożone
oferty
niepodlegająceodrzuceniu będą przekraczały możliwości finansowe zamawiającego w
stosunku do zamówienia.
12)
Oferty przekraczające możliwości finansowe zamawiającego nie podlegają
badaniu.
13)
Decyzja o wyborze wykonawcy jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy są
zobowiązani załączyć do oferty:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarcze lub
link z dostępem do tych informacji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

VII. WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCÓW:
1. Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

str. 7

2. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:

Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej
ul. Krakowska 144, 34-331 Świnna
NIP: 5532103476, REGON: 072261115
Adres e-mail: kolebuk@poczta.onet.pl
5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
• Ks. Andrzej Kolebuk – nr tel. 608 658 478
Adres e-mail: kolebuk@poczta.onet.pl
•

Katarzyna Czytrzyńska – nr tel. 506 621 785
Adres e-mail: projektyee@gmail.com

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o
których mowa w zapytaniu.
8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w
ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
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XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2020 r.
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
2) przesłać na adres mailowy: kolebuk@poczta.onet.pl(decyduje data i godzina wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie
ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją
w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinkui słownym. W razie rozbieżności
wiążącą jest cena podana słownie.
3. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za całość zamówienia z podziałem na cenę
tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej.
4. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z
uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikającychz zakresu usługi,
niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na
ostateczną cenę, w tym m.in. koszty materiałów, utylizacji i transportu odpadów.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT:
1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli:
1) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium
oceny ofert przedstawione poniżej:
Nazwa kryterium Waga
Cena 100%
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1) W ramach kryterium 1 - „Cena” najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Kryterium: Cena brutto oferty — C.
Oferta, w której Wykonawca z najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych, otrzyma 100
punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru: (C cmin/ coo) X 100 gdzie:
C — liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena,
cmin — najniższa cena spośród ocenianych ofert,
Coo - cena oferty ocenianej.
3. Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej w oparciu o powyższe kryteria uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród badanych ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWYW SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w
niniejszym zapytaniu ofertowym – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki
służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców
uczestniczących
w
postępowaniu.
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
6. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się
od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi wzór/projekt
tablic wykonany zgodnie z wytycznymi programowymi do akceptacji Zamawiającego.

XV. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEGO
POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM ETAPIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY
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XVI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO – DANE
OSOBOWE, KLAUZULA INFORMACYJNA
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”,
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej
34-331 Świnna
ul. Krakowska 144
Adres e-mail: kolebuk@poczta.onet.pl
2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem pocztowym:
Do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres:
Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej
34-331 Świnna
ul. Krakowska 144
Adres e-mail: kolebuk@poczta.onet.pl
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotowego
zapytania ofertowego.Podstawą prawną przetwarzania przez Zamawiającego Pani/Pana danych
osobowych jest:
a)
podjęcie działań w celu wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której
Pani/Pan będzie stroną;
b)
przetwarzanie jest realizowane do zadań realizowanych w interesie publicznym (zgodnie z
art. 6. ust. 1 lit. e RODO)
c)
prawnie usprawiedliwiony interes Zamawiającego (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w
celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Zamawiającego podmiotom z nią
współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności
podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek,
prawne, windykacyjne, archiwizacji.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji zapytania i działań z nim
związanych a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji zapytania
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jak również przez okres konieczny do realizacji obowiązków publiczno-prawnych ciążących na
administratorze danych.
Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. Zamawiający
uprzejmie informuje, iż nie mają Państwo obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże
odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa obowiązków Zamawiającego.
Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Parafii danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
przesłania danych do innego administratora. Jednakże Zamawiający zrobi to, tylko jeśli takie
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko
co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Zamawiający przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze
względu na szczególną sytuację adres siedziby Zamawiającego z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych”.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Potwierdzenie wykonania wizji lokalnej
4. Załącznik nr 4- Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW z
dn. 24.03.2015 r.
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