
 
                                                      Gliwice, dn. 24.05.2021 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

bez stosowania  na podstawie art.2  ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.) 

 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 

44-100 Gliwice  ul.  Okrzei 20 

 

 

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: 

 

„Kurs lutowania powierzchniowego i przewlekanego  IPC” 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wyposażenie uczestników projektu w dodatkowe kompetencje zawodowe z zakresu 

nowoczesnych metody montażu i napraw pakietów elektronicznych (elementy 

PTH&SMD). Nowe kompetencje zawodowe zwiększą możliwości zdobycia atrakcyjnej 

pracy na polskim i europejskim rynku pracy 

 

Program kursu/szkolenia: 

Opracowany program kursu, który w szczególności powinien obejmować:  

‒ terminy i definicje występujące we współczesnych standardach elektronicznych  

‒ obsługę Zespołów Elektronicznych  

‒ budowę i konfigurację płytek drukowanych  

‒ obsługę stacji lutująco-rozlutowujących  

‒ ogólne kryteria dotyczące połączeń lutowanych zgodnie ze standardem IPC-A610, IPC-J-

STD-001  

‒ kryteria montażu komponentów elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej 

zgodnie ze standardem IPC-A-610, IPC-J-STD-001  

‒ techniki montażu elementów przewlekanych  

‒ zajęcia praktyczne z montażu elementów przewlekanych  

‒ metody demontażu komponentów przewlekanych: ‒ Zajęcia praktyczne z demontażu 

elementów przewlekanych  

‒ kryteria montażu komponentów elektronicznych wykonanych w technologii 

powierzchniowej zgodnie ze standardem IPC-A-610, IPC-J-STD001 oraz standardami ESA  

‒ techniki montażu elementów powierzchniowych  

‒ zajęcia praktyczne z montażu elementów powierzchniowych  

‒ zajęcia praktyczne z demontażu elementów powierzchniowych  

 

Łączna liczba godzin: 24 godz. w tym:  

Ilość godzin teoretycznych: 10 godz.  

Ilość godzin praktycznych 14 godz.  

liczba grup: 2 grupy  

łączna liczba osób: 20 osób  

 



 
Zakończenie kursu/szkolenia  

1. Szkolenie winno być zakończone wydaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” (druk 

zgodny z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012r. (t.j. Dz.U. z 

2014 r. poz. 622) oraz Certyfikatu IPC (ang. Association Connecting Electronics Industries 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

 

- wiedza i doświadczenie 

 

Uprawnienia – wykonawca przeprowadzający szkolenia ma być wpisany do rejestru 

Instytucji Szkoleniowych nadzorowanego przez Kuratorium Oświaty, ma być 

Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym IPC m.in z norm IPC-7711/7721, IPC-A610 i IPC-

J-STD-001, (z wytycznych tych norm korzysta się w trakcie prowadzonych zajęć) 

Doświadczenie - wykonawca powinien posiadać udokumentowane (zaświadczenia, 

oświadczenia) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce pokrewnej do wymienionej 

w przedstawionym zapytaniu ofertowym kończących się międzynarodowym certyfikatem IPC 

– w okresie ostatnich 3 lat szkoleń minimum 2. 

 

- potencjał techniczny 

 

Powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania 

zamówienia; tj.:  

− zestawy praktyczne (płytki i komponenty) do tworzenia połączeń wykonanych w 

technologii przewlekanej i powierzchniowej – zestaw dla każdego kursanta,  

− zestawy praktyczne (płytki komponenty) do nauki technik demontażu połączeń 

wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej – zestaw dla każdego kursanta,  

− matę stołową i stację lutowniczą z grotami – jedna sztuka dla każdego kursanta,  

− stację rozlutowującą – jedna sztuka dla każdego kursanta,  

− stacje nadmuchu gorącego powietrza oraz głowice do demontażu komponentów 

elektronicznych – jedna stacja dla każdego kursanta + komplet głowic,  

− specjalną stację lutująco-rozlutowującą do naprawy pakietów elektronicznych – 1 sztuka na 

3 kursantów (rotacyjność zadań);  

− topniki i spoiwa lutownicze – zestaw dla każdego kursanta,  

− narzędzia ręczne oraz środki do czyszczenia pakietów elektronicznych – zestaw dla 

każdego kursanta,  

− lupę – jedna sztuka dla każdego kursanta,  

− tygiel lutowniczy – jedna sztuka dla każdego kursanta,  

− swobodny dostęp do mikroskopu – 1 sztuka na 5 kursantów,  

− przewody połączeniowe - jedna sztuka na każdego kursanta 

 

- osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 

zajęcia dla każdej z grup szkoleniowych mają być prowadzone przez doświadczonego trenera 

posiadający licencję MASTER IPC TRAINERA (MIT) lub przynajmniej Certyfikowanego 

Trenera IPC (CIT) z norm IPC-A-610, IPC-7711/7721 i IPC-J-STD-001, (z tych norm jest 

szkolenie) 

 



 
 

Inne wymagania  

 

1. Zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia zajęć praktycznych (oznacza 

to, że miejsce szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany podczas zajęć teoretycznych 

sprzęt muszą spełniać wymogi prawne w zakresie BHP i ppoż. Ponadto, sprzęt przy pomocy 

którego prowadzone będą zajęcia praktyczne musi być w pełni sprawny technicznie i 

posiadać aktualny przegląd),  

2. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkolenia, które 

zostaną przekazane za pokwitowaniem odbioru,  

3. Dokumentowanie przeprowadzonych zajęć oraz prowadzenia dziennika zajęć z wykazem 

tematyki oraz frekwencji uczestników. Przeprowadzenie testu wstępnego na wejście oraz na 

wyjście po zakończonym kursie oraz przekazanie oryginałów testów Zamawiającemu.  

4. Działanie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  

5. Zorganizowanie egzaminów końcowych dla wszystkich uczestników kursu,  

6. Wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń oraz zaświadczeń, świadectw, certyfikatów 

potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

7. Zajęcia powinny być prowadzone zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne  

8. Kurs odbywać się będzie w salach Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach 

przy ul. Okrzei 20 udostępnionych ramach wkładu własnego. 

 

III. Kryteria oceny oferty: 

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

 

nazwa 
waga 

(znaczenie)% 
sposób liczenia wg wzoru 

Cena  Wa=80,00 
Ca= [(Cmin/Cof) x Wa] x 100 

pkt  

Czas realizacji (dni) Wb=20,00 
GiR = [(Tmin/Tof x Wb] x 100 

pkt 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena 

Cof - cena badanej oferty 

Ca - liczba punktów w kryterium cena 

Wa – waga w  kryterium cena 

T – liczba pkt w kryterium czas realizacji 

Tof -  czas realizacji badanej oferty (w dniach) 

Tmin – zaoferowany jakrótszy czas realizacji (w dniach) 

Wc – waga w kryterium czas naprawy serwisowej 

 

Całkowita liczba punktów jest równa sumie: 

Ca +  T 

 

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów 



 
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu w każdym z wyżej wymienionych kryteriów 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać 

oferta w każdym z kryteriów to 100 pkt., 

4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 

5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią 

zapytaniem  oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

powyżej kryteria wyboru. 

 

 

IV. Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty: 

 

1) zał. nr 6 wzór „oferta”  

2) wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej 

3) zał. nr 8 

4) zał. nr 9 

 

V. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 

 

Propozycję cenową należy przesłać pisemnie na adres Zamawiającego, drogą elektroniczną 

na: poczta@gce.gliwice.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do  godz. 13.00  

w dniu  11.06.2021 

 

VI. Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do 

skorzystania z przedstawionej propozycji. 

 

VII. Zamawiający może wycofać zapytanie bez podania przyczyny i unieważnić 

zapytanie ofertowe pod nazwą:  

 

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego: 

Irena Łepkowska – Kierownik gospodarczy  

tel. 32 231 35 76 w 223 

 

Dyrektor 

Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego 

w  Gliwicach 

 

 

Załączniki do zaproszenia: 

- zał. nr 6 wzór „oferta”  

- zał. nr 8 

- zał. nr 9  

 

 

 

  
 

 

 

 



 
Załącznik nr 6 do Regulamin udzielania 

zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto 

 
 

 

 

 

  

______________________________________________________________ 
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________

_____________ 

(tel./faks, e-mail) 

 

OFERTA 

Zgodnie zapytaniem ofertowym w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy  

Prawo zamówień publicznych art. 2 ust. 1 pkt. 1  

pod nazwą: 

……………………………………………………………………………………………. 

1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

  
CENA NETTO 

(A) 

WARTOŚĆ VAT 

(B) 

CENA BRUTTO 

(C) 

ŁĄCZNIE       

 

(słownie cena brutto: …………………………………………………………………………… 

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 

2.Oferujemy wykonania dokumentacji w terminie do dnia ………………w okresie …....dni 

 

Dodatkowe informacje (np. termin wykonania , nadzór autorski itp, jeżeli są inne niż w 

zapytaniu ofertowym lub inne uwagi wykonawcy): 

 

Oświadczam(y), że: 

• załączony do zapytania ofertowego wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR ……….  został 

przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru 

mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

• uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania 

ofert; 

 



 
Pozostałe oświadczenia: 

• zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i jego załącznikami dotyczącymi 

niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz 

zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty; 

• oświadczam(y), że jestem(śmy) małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

.................................................. 
          (należy wpisać TAK lub NIE) 

• oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 

samego zamówienia jako wykonawca; 

 

Integralną część oferty stanowią: 

1. ................................................................................................ 

  

2. ................................................................................................ 

  

3. ................................................................................................ 

  

4. ................................................................................................ 

  

5. ................................................................................................ 

  

6. ................................................................................................ 

  

7. ................................................................................................ 

  

8. ................................................................................................ 

  

9. ............................................................................................... 

  

_______________________

___ 
miejscowość, data 

________________________

____ 
imię i nazwisko   

___________________________

____ 
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 8 do Regulamin udzielania 

zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto 

 
 
 
Oznaczenie sprawy : ………………………………………..     
   
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
 

Składając ofertę na zapytanie ofertowe ….................................................        bez 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1  

pod nazwą: 
……………………………………………………………………. 

oświadczam/y,  że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 



 
 

Załącznik nr 9 do Regulamin udzielania 

zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto 

 

 

 

 

Wykonawca: 
 

 

______________________________________________________________ 
imię i nazwisko lub nazwa (firma) wykonawcy 

 

 

______________________________________________________________ 
adres wykonawcy 

 

 

______________________________________________________________ 
NIP/PESEL KRS/CEiDG 

 

reprezentowany przez: 
 

 

______________________________________________________________ 
imię i nazwisko 

 

 

______________________________________________________________ 
stanowisko/podstawa do reprezentacji 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień 

publicznych (zwanej dalej "ustawa Pzp") , 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
 

 

 

oświadczam(y), co następuje: 
 

 

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY 
 

Oświadczam(y), ze spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w specyfikacji warunków zamówienia. 
 

 

________________________  __________________________________ 
 
miejscowość, data    podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
 



 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, 
 

 

DOTYCZACE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
 

 

 

oświadczam(y), co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
1. Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108  

ust. 1 ustawy Pzp. 
 

 

________________________   _____________________________ 
 
miejscowość, data     podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
 

 

Oświadczam(y), ze zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia  

z postepowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp  

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2  

i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem/ podjęliśmy następujące środki 

naprawcze: 
 

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

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

 

 

________________________                               __________________________________ 
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej           miejscowość, data 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
 

Oświadczam(y), że następujący(e) podmiot(y), będący(e) podwykonawca(ami): 
 

Imię i nazwisko  

lub nazwa/firma 
Adres/siedziba NIP/PESEL KRS/CEiDG 

 

    

    

    

 

 

nie podlega(a) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 



 
 

_______________________                          __________________________________ 
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej   miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

 

________________________   __________________________________ 
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej   miejscowość, data 
 

 

 

 

 

 

 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie 

powinien złożyć każdy podmiot (uczestnik konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA  - RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15  ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Gliwicach, ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za 

pomocą adresu mailowego: poczta@gce.gliwice.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest 

możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, a także na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z 

dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej,  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa,  

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora,  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza  

cztery lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii. Administrator dostarcza osobie, której 

dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o 

które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, 

wynikającej z kosztów administracyjnych.  

Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających 
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu,  

b) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych 

danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

c) do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO,  

d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych  nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,  

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione 

podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

f) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  



 
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy 
skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


