Braniewo 29.01.2019
Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji usługi – organizacji i realizacji zajęć opiekuńczo- sportoworekreacyjnych - edukacyjnych - twórczych dla dzieci od 5 do 13 roku życia w czasie gdy rodziny zastępcze biorą
udział w zajęciach aktywizacyjnych i wspierających uczestników projektu konkursowego pn. „Rodzina to nasza
przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2,Poddziałanie 11.2.3
zwany dalej: Projekt
1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
Krótki opis Projektu:
Celem projektu jest: Zapewnienie opieki oraz zajęć opiekuńczo-sportowo-rekreacyjnych - edukacyjnych twórczych dla dzieci od 5 do 13 roku życia w czasie gdy rodziny zastępcze biorą udział w zajęciach
aktywizacyjnych i wspierających rodziców uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość”
Grupa docelowa (uczestnicy Projektu):
Opiekę należy zapewnić dla 10 dzieci zamieszkałych na terenie powiatu braniewskiego w wieku od 5 do 13 lat.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).
3. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIĄCEGO
Powiat Braniewski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo
Tel: 55 – 644 - 29 – 55
Faks: 55 – 644 – 29 – 55
e-mail: pcpr@pcprbraniewo.pl
Godziny urzędowania Zamawiającego: 7.30 – 15.30
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.
Przedmiot zamówienia:
Usługi opiekuńczo- sportowo-rekreacyjnych – edukacyjne - twórcze dla dzieci podczas realizacji wsparcia
rodziców zastępczych realizowanych w ramach projektu.
II.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
85.31.21.10-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi
85.31.21.20-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
55.32.10.00-6 Usługi przygotowywania posiłków
III.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie organizacji i realizacji zajęć opiekuńczo- sportoworekreacyjnych - edukacyjnych - twórczych dla dzieci od 5 do 13 roku życia w czasie gdy rodziny
zastępcze biorą udział w zajęciach aktywizacyjnych i wspierających uczestników projektu konkursowego
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pn. „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne,
Działanie 11.2,Poddziałanie 11.2.3.
Liczba dzieci objętych usługą 10, w tym 1 niepełnosprawne.
Łączna liczba godzin realizacji usługi wynosi 96 godzin dydaktycznych.
Usługa będzie trwała: 6 dni po 8 godzin dydaktycznych oraz 12 dni po 4 godziny dydaktyczne dla grupy
składającej się z 10 dzieci w wieku od 5 do 13 roku życia , w tym 1 dziecko niepełnosprawne zgodnie
z przekazanym przez Zamawiającego harmonogramem. Usługa będzie realizowana w godzinach
popołudniowych w tygodniu oraz w soboty
Forma przeprowadzonych zajęć – opieka, gry planszowe, zabawy ruchowe, sportowe, zajęcia plastyczne,
gry i zabawy interakcyjne, edukacyjne dostosowane do wieku dzieci.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić salę o powierzchni nie mniejszej niż 25m2 z dostępem do
sanitariatów, temperatura w pomieszczeniu – min. 200 C, wyposażenie: dywan lub wykładzina, stoliki,
krzesełka dostosowane do wieku dzieci.
Wszystkie materiały dydaktyczne do zajęć rozwojowych/interaktywnych oraz materiały do zajęć
plastycznych, gier i zabaw zapewnia Wykonawca.
Wykonawca będzie miał obowiązek poświadczać fakt realizacji zajęć opiekuńczo- sportoworekreacyjnych - edukacyjnych - twórczych na listach obecności wg wzoru przekazanego przez
Zamawiającego.
Wykonawca zapewni dzieciom posiłki zgodnie z następującymi zasadami:
a) Wykonawca zapewnia w trakcie opieki nad dziećmi na czas szkoleń/warsztatów/zajęć rodziców
trwających do 8 godzin dydaktycznych wyżywienie w postaci 2 posiłków zgodnie z normami
wyżywienia dla danej grupy wiekowej:
I posiłek/ catering
II posiłek/ obiad.
b) Wykonawca zapewnia w trakcie opieki nad dziećmi na czas szkoleń/warsztatów/zajęć rodziców
trwających do 4 godzin dydaktycznych wyżywienie w postaci 1 posiłek zgodnie z normami
wyżywienia dla danej grupy wiekowej:
I posiłek/ catering.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
1. Posiadający udokumentowane doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego;
2. Dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
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6. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PODCZAS REALIZACJI PROJKETU
Wykonawca zapewni realizację usługi na wysokim poziomie.
Miejsce realizacji usługi: miasto 14-500 Braniewo w odległości nie większej niż 1 km od miejsca
realizacji zajęć dla osób dorosłych, tj. ul. Katedralna 9.
Koszty dostępu do sali, w której świadczone będą usługi Wykonawca wliczy w całościowy koszt
zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia realizacji usługi przez osoby spełniające warunki określone
w pkt 8 „Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełnienia” Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizowanej usługi.
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7. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIEM
Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia w okresie wykonania umowy.
Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu,
w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością
Wykonawcy.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę
zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania
ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz
unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego
etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego
bez podania przyczyny.
Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od potencjalnych Wykonawców, których oferty będą
zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie
lub złożenia wyjaśnień do treści oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta została wybrana – do
przedłożenia oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w ramach Zapytania ofertowego przed zawarciem umowy.
Wykonawca w terminie 30 dni od zakończenia usługi przygotuje i przedłoży Zamawiającemu
dokumentację realizacji usługi obejmującą raport z realizacji usługi oraz listy obecności.
Dokumentem potwierdzającym realizację usługi będzie lista obecności potwierdzająca udział
uczestników projektu zgodnie przekazanym przez Zamawiającego wzorem.
Wszystkie dokumenty rozliczeniowe będą prowadzone na wzorze dokumentacji przekazanym przez
Zamawiającego.
Wykonawca nie może zlecić usługi innej firmie.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIENIA
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, w którym oświadczy, iż
posiada odpowiednie uprawnienia jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie
z załącznikiem 1 do oferty.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada co najmniej
roczne doświadczenie w realizacji zajęć opiekuńczo-sportowo-rekreacyjnych - edukacyjnych - twórczych dla
dzieci. Wykonawca może polegać na doświadczeniu osób bezpośrednio wykonujących przedmiot zamówienia
wpisanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1a do Oferty.
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Potencjał techniczny
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada potencjał
techniczny niezbędny do wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem 1 do oferty.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, w którym oświadczy, iż
dysponuje co najmniej jedną osobą gwarantujących należyte i terminowe wykonanie przedmiotu usługi, które
spełniają warunki realizacji usług, tj. są to osoby:
a) animator, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej, pedagog, psycholog, terapeuta
b) lub osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej dwuletnie
doświadczenie w pracy z dziećmi,
c) osoba niekarana za przestępstwa umyślne,
d) posiadająca dobry kontakt z dziećmi
oraz dołączy do oferty wykaz tych osób: zgodnie z załącznikiem 1 do oferty oraz załącznikiem 1a do oferty.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z załącznikiem 1 do oferty.
Dodatkowe warunki
Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć dokumenty
potwierdzające kwalifikacje osób zdolnych do wykonania zamówienia uwzględnionych w załączniku 1a do
formularza ofertowego.
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9. OFERENCI WINNI DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego.
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia przez Wykonawcę (zaświadczenie, referencje,
rekomendacje, inne dokumenty).

10. INFORMACJE O WYKLUCZENIU
W postepowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.
W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do
zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
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11. DODATKOWE POSTANOWIENIA
Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferty, które nie spełniają
minimalnych wymagań dotyczących zamówienia będą odrzucane.
Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały,
czytelny i kompletny.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN).
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty
Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
Oferenci, z którymi podpisana zostanie umowa będą odpowiedzialne za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia.
Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą powstać
w ramach zamówienia.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w rozdz. VII nie zostaną rozpatrzone.
Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych
w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości
informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe - podpisany przez
uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien
być dostarczony na adres Zamawiającego w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo do dnia
08.02.2019 roku do godziny 09.00. Otwarcie ofert nastąpi 08.02.2019 roku o godzinie 09.30.
Każdy z Oferentów składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.
13. OCENA OFERTY
Jako kryterium oceny oferty Zamawiający przyjmuje w niniejszym zapytaniu ofertowym najkorzystniejszy bilans
ceny oraz doświadczenia.
Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów
w zakresie kryterium: Cena – 70%, doświadczenie – 30%
Ocena punktowa zostanie dokonana w następujący sposób:
C = Najniższa zaoferowana cena/Cena oferty ocenianej x 70
D = Największe zaoferowane doświadczenie/Doświadczenie z oferty ocenianej x 30
Wybór oferty:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru:
W = C (cena) + D (doświadczenie)
UWAGA
1. Cena oferty jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) cyfrowo z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie.
2. Cena obejmować musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tzn. podana w ofercie kwota
brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (ewentualny podatek VAT).
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3. Doświadczenie rozumiane jest jako: Liczba osób, na rzecz których były realizowane zajęcia opiekuńczosportowo-rekreacyjne - edukacyjne - twórcze w okresie ostatnich 2 lat.
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14. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego
zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta
o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Bazy
konkurencyjności oraz na stronie www.pcprbraniewo.pl.
Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.

15. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje
Zamawiający. W przypadku, gdy w/w negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający może unieważnić
postępowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadkach uzasadnionych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
16. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
Małgorzata Dunajska – Kierownik PCPR, tel. 55 644 29 55
Aneta Chruściel – Asystent projektu, tel. 55 644 29 55
16. TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019.
Miejsce realizacji zamówienia: miasto 14-500 Braniewo w odległości nie większej niż 1 km od miejsca
realizacji zajęć dla osób dorosłych, tj. ul. Katedralna 9.
17. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
mogą być przesyłane za pośrednictwem e-mail.
2. Wszelkich informacji związanych z niniejszym zapytaniem udziela: Pani Aneta Chruściel e-mail:
pcpr@pcprbraniewo.pl nr tel.: 55 644-29-55 .
18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe zostaną
odrzucone.
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3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną
odrzucone.
4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
5. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez Wykonawcę.
6. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty opracowane
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w miejscach wymaganych muszą być opatrzone datą
i podpisane przez Wykonawcę.
7. Kopie dokumentów Wykonawca musi potwierdzić za zgodność z oryginałem.
8. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złożone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta
powinna zostać opatrzona dopiskiem „OFERTA – organizacja i realizacja usługi zajęć opiekuńczosportowo-rekreacyjnych - edukacyjnych - twórczych dla dzieci, uczestników projektu
konkursowego pn. „Rodzina to nasza przyszłość”.
9. Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty we własnym zakresie.
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19. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Informacje ogólne:
a) Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z niniejszym
postępowaniem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2,
14-500 Braniewo.
b) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pocztą
elektroniczną na adres iod@pcprbraniewo.pl
c) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w związku
z niniejszym postępowaniem przetargowym zmierzającym do zawarcia umowy dotyczącej
zorganizowania i zrealizowania konsultacji edukacyjnych/ pedagogicznych wyrównujących braki
rozwojowe, szkolne, rozwój zainteresowań udzielane indywidualnie dla uczestników projektu
konkursowego pn. „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3
d) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki
dotyczące zakończonego Projektu
Zamawiający wymaga, aby Oferent wykonał wobec osób, które występują po jego stronie w niniejszym
postępowaniu obowiązek informacyjny wynikający z RODO, a w szczególności, aby poinformował je
jakie kategorie danych i w jakim celu przekazał Zamawiającemu.
Oferent potwierdzi wykonanie wobec osób, które występują po jego stronie w niniejszym postępowaniu
obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO składając oświadczenie o treści jak w Załączniku Nr
1.
Zamawiający, w związku z Art. 14 ust. 5 lit. a), jest zwolniony z wykonania wobec osób, które
występują po stronie Oferenta w niniejszym postępowaniu z obowiązku informacyjnego wynikającego
z RODO.
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