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09.01.2023 r.  
…………………………………………….……….  

miejscowość i data  

  

  

Nazwa i dane adresowe Beneficjenta:  

ZFX-WROCŁAW Z.SYCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA  

ul. Wrocławska 73 55-300 Środa Śląska  (dalej: 

Zamawiający)  

  

  

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/2023  
  

prowadzone w trybie rozeznania rynku zgodnie z dokumentem "Zasady wyboru Wykonawców usług badawczo- 

rozwojowych oraz audytu technologicznego" stanowiącym Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w 

projekcie grantowym „Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”  

  

1. INFORMACJE OGÓLNE  

  

a) Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn.: „Zakup usługi badawczo-rozwojowej przez firmę   

ZFX-WROCŁAW Z.SYCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020 Oś priorytetowa 1  

Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 

Innowacyjne Przedsiębiorstwa – Konkurs Horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na 

innowacje.  
b) Zamawiający wszczyna postępowanie zgodnie z rozeznaniem rynku z chwilą przesłania rozeznania rynku 

do potencjalnych wykonawców zamówienia oraz upublicznienia rozeznania na stronie internetowej 

Zamawiającego  

c) W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych  
  

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*  
  

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na opracowaniu nowego 

wyrobu „MultiProfil”, wykonaniu testów wdrożeniowych, wykonaniu analiz przedwdrożeniowych, 

prowadzeniu badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.  

  

Zakres usługi badawczo rozwojowej jest następujący:  

  

1). Opracowanie i przygotowanie modeli protetycznych w oparciu o konkretny przypadek kliniczny.  

Zakłada się przygotowanie 20 modeli, po 10 dla każdej metody.   

  

2). Przeprowadzenie procedury implantoprotetycznej z wykorzystaniem elementu Multiprofil:   

- wszczepienie implantu Biomet 3i w model    

- zaopatrzenie w MultiProfil    

- skanowanie    

- osadzenie korony tymczasowej    

- ocena skanu    

  

3).  Przeprowadzenie procedury implantoprotetycznej tradycyjną metodą, z wykorzystaniem elementów 

fabrycznych:   

- wszczepienie implantu Biomet 3i w model    

- zaopatrzenie w scanbody fabryczne   

- skanowanie    

- wykonanie elementu kształtującego dziąsło     
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- osadzenie korony tymczasowej na fabrycznych elementach przeznaczonych do procedury.   

  

4). Porównanie metod    

- ocena powtarzalności i dokładności skanu pobieranego za pomocą MultiProfil oraz scanbody – 

tradycyjnej metody.   

- ocena postępowania dla obu metod dla kształtowania dziąsła i osadzania korony tymczasowej, pod 

kątem potrzebnego czasu dla obu procedur.   

  

5). Raport zawierający wyniki analizy i oceny przeprowadzonych procedur wraz z ich porównaniem pod 

względem przebiegu procedury, czasu trwania procedury, kosztów procedury implantoprotetycznej.  

  

*Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o parametrach nie gorszych niż określone 

niniejszym Rozeznaniu rynku.  

  

b) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

▪ 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze  
  

c) Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  

▪ Zamówienie zrealizowane zostanie do 17.03.2023 r.  

▪ Miejsce realizacji zamówienia: cała Polska  

  

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIANIA  

  

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

  

a) Spełniają warunki udziału w postepowaniu w poniższym zakresie:  

• posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów;  

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;  

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie 

ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia;  

• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym do wykonania zamówienia 

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia;  

• dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia.  
b) Nie podlegają wykluczeniu z postepowania w poniższym zakresie:  

 •  nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

c) Posiadają status jednostki naukowej/badawczej, rozumianej jako organizacja prowadząca badania i 

upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] 

i posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych 

kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:  

• „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 

rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo 

B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub  

• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub  

• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce; lub  
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• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 

ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; 

lub  

• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 

notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności; lub  

• Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019r.o Sieci 

Badawczej Łukasiewicz.  

  

3.2. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak 

podstaw wykluczenia:  

  

a) Oświadczenie dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej – stanowiące załącznik nr 2 (2a) do rozeznania rynku;  

b) Oświadczenie dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia – stanowiące załącznik nr 2 (2a) do rozeznania rynku;  

c) Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – stanowiące 

załącznik nr 2 (2a)  do rozeznania rynku;  

d) Oświadczenie potwierdzające dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym 

do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – stanowiące 

załącznik nr 2 (2a)  do rozeznania rynku;  
e) Oświadczenie potwierdzające dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie 

ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – stanowiące załącznik nr 2 (2a)  do rozeznania 

rynku;  
f) Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – 

stanowiące załącznik nr 2 (2b) do rozeznania rynku.  

g) Oświadczenie o posiadaniu statusu jednostki naukowej/badawczej – stanowiące załącznik nr 2 (2c) 

do rozeznania rynku.  

  

Na podstawie złożonej dokumentacji a także w oparciu o zaoferowane kryteria oceny ofert Zamawiający dokona 

oceny złożonych ofert.  

Z treści załączonych do formularza ofertowego dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia 

wymagane warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie 

wykluczony z postępowania.  

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

  

4. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH  

PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU  

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT  

  

4.1. Oferty Wykonawców ocenione zostaną przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria 

oceny ofert:  

  

Kryterium oceny ofert  Waga  Maksymalna liczba punktów  

Kryterium 1: Cena netto w PLN  100 %  100 pkt.  

  

  

4.2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:  

  

a) punkty w ramach kryterium Cena netto w PLN (Cn) będą przyznawane wg następującej formuły:  

𝐶𝑚𝑖𝑛 
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𝐶𝑛 =  𝑥 100 𝑥 100 %  

𝐶𝑟 

  

Cmin – cena minimalna w zbiorze  
Cr – cena oferty rozpatrywanej  
Cn – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena netto w PLN  

  

Ocena łączna oferty zostanie przyznana wg następującej formuły:  

  

A n = Cn  
An – łączna ilość punktów przyznana ofercie  

Cn – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium „Cena netto w PLN”  

  

Punkty za każde kryterium będą obliczane do dwóch miejsc po przecinku.  

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej 

kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana, nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony 

do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.  

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie 

przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 

z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  
  

Ponadto Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zadaniami 

obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim, w tym m. in.:  

• zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,  

• zasady ochrony uczciwej konkurencji,  

• zasadą swobodnego przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,  

• zasadą niedyskryminacji i równego traktowania.  
  

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY  

  

5.1. Sposób przygotowania oferty  

  

a) Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku). 

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli 

uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty 

należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem.  

b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez 

jednego Wykonawcę w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty.  

c) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.  

d) Dokumenty muszą być złożone w oryginale. Oferta musi być opatrzona datą. W przypadku przesyłania 

dokumentów na adres mailowy Zamawiającego konieczne jest podpisanie dokumentów oraz ich 

zeskanowanie.   

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych - rozpatrywane będą tylko oferty 

kompletne. Wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku.  
f) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w pkt 7 lit. g 

podrozdziału 6.5 Wytycznych,  

g) Stawki podatku VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien 

sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.  
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5.2. Sposób obliczenia ceny  

  

a) Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na 

realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz ewentualnych upustów i 

rabatów.  

b) Cenę netto oraz podatek od towarów i usług należy wyszczególnić w odpowiednim miejscu w ofercie.  

c) Cena podlegająca ocenie będzie to łączna cena netto obejmująca wszystkie elementy wykonania 

zamówienia.  

d) Cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej realizacji.  

  

5.3. Sposób złożenia oferty  

  

Ofertę należy złożyć:  

  

a) osobiście w biurze firmy: ZFX-WROCŁAW Z.SYCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, ul. Wrocławska 73,  

55-300 Środa Śląska (w zamkniętej kopercie opisanej: Rozeznanie rynku nr 1/2023) lub  

b) pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres firmy: ZFX-WROCŁAW Z.SYCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA, ul. Wrocławska 73, 55-300 Środa Śląska ( w zamkniętej kopercie opisanej: Rozeznanie rynku nr  

1/2023) lub  

c) e-mailem na adres: info@zfx-wroclaw.pl (temat maila: Rozeznanie rynku nr 1/2023)  
  

Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Tomasz Sycz, e-mail: info@zfx-wroclaw.pl, nr tel. 509908240.  
  

5.4. Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
otwarcia ofert.  

  

5.5. Informacje dodatkowe:  

  

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia 

postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.  
b) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę za pomocą 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno 

szczegółowo określać zakres wprowadzanych zmian w treści oferty lub informację o ofercie wycofywanej 

(np. nazwę i adres firmy, datę złożenia oferty).  
  

6. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

  

1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2023 r. (decyduje data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania).  
2. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu i tym samym nie będą podlegały 

ocenie przez Zamawiającego.  
  

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia z procesu oceny oferty niespełniającej któregokolwiek 

z warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym rozeznaniu rynku.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawcy powiązanego osobowo 

lub kapitałowo z Zamawiającym.  

3. W toku oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień 

lub uzupełnień dotyczących złożonej oferty. W tym celu Zamawiający wyznaczy termin i zakres 

wymaganych wyjaśnień lub uzupełnień́. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem 

oferty.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania jeżeli cena najkorzystniejszej oferty 

lub ofertą z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
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sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny.  

  

8. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  

  

W postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

  

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o 

braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 (2b) do rozeznania rynku.  
  

9. WARUNKI ZMIANY UMOWY   

  

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający 

określa następujące okoliczności, które mogą̨ powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej 

umowy w stosunku do treści złożonej oferty:  

• zmiana terminu realizacji umowy, terminu płatności, itp. – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do 

przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub 

wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,  

• zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, • 

 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.  

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą̨ wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę̨ 

i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

  

10. KLAUZULA RODO  

  

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:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZFX-WROCŁAW Z.SYCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA, ul. Wrocławska 73, 55-300 Środa Śląska - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie 

rozeznania rynku nr 1/2023 z dnia 09.01.2023 r. na zakup usługi badawczo-rozwojowej.  

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku.  

▪ z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dane osobowe Wykonawcy objęte 

są przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom, 

które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione 



  

7  
  

instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego,  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu  

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one 

uznane, jako najkorzystniejsze w niniejszym postępowaniu,  
▪ podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Oferenta 

do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 

lub odrzuceniem jego oferty,  

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ▪ posiada Pani/Pan:  

− 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;  

− 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 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:  

− 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.  
  

  

Załączniki:  

  

Załącznik nr 1 – Formularz oferty  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku występowania powiazań  
  


