Rzekuń, 30.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na świadczenie usługi wyżywienia (catering) w ramach projektu „Kompleksowy system wsparcia osób
starszych zamieszkujących Gminę Rzekuń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności
usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020.
Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

I.

Zamawiający:
Dzienny Dom Senior+ w Rzekuniu
ul. Kościuszki 44
07-411 Rzekuń

II.

Tryb udzielenia zamówienia:
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 8 ustawy.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności – pkt. 6.5.2 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Kod CPV

III.

55321000-6

Usługi przygotowywania posiłków

Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia (catering) w ramach projektu
„Kompleksowy system wsparcia osób starszych zamieszkujących Gminę Rzekuń”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i
usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 15 posiłków ciepłych dziennie dla grupy 15
osób/seniorów, korzystających z Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu.
Planowana maksymalna ilość posiłków miesięcznie: 15 osób x 20 dni w miesiącu = 300 posiłków.

Posiłki będą dostarczane każdego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) ok. godz. 13:00, z
wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla Seniorów.
Dostarczenie realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
Miejsce realizacji zamówienia:
Posiłki będą dostarczane do Dziennego Domu „Senior +” w Rzekuniu, ul. Kościuszki 44, 07-411 Rzekuń.
WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW
Jadłospis, zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez
Wykonawcę na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie) i zatwierdzony przez osobę posiadającą
uprawnienia dietetyka ze strony Wykonawcy, dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszej akceptacji.
Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie
produktów najwyższej jakości i z normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości i
konsystencji potraw odpowiednich dla osób 60+. Posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane
zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywności i Żywienia.
Wykonywania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych
półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.) z gwarancją świeżości artykułów i produktów.
Mięso, nie może być MOM (mięso odkostnione mechanicznie). Do przygotowania posiłków zalecane
jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie
dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz.
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych
potrzeb osób starszych, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami
diety bezmlecznej, bezglutenowej, cukrzycowej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb alergików).
Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych jednorazowych
opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (w przypadku dań ciepłych mają
być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich Seniorom). Wykonawca
będzie zobowiązany do zabierania odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości.
Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz certyfikat HACPP.
Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji osób starszych w Dziennym Domu
„Senior+” w Rzekuniu i nie może wówczas stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń.
O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do godziny 9:00. W
oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób starszych korzystających z Dziennego Domu
„Senior+” w Rzekuniu i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia
finansowe usługi Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie
dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodaniowego posiłku dla jednej osoby starszej. Z tytułu
wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie
wydawanie posiłków Seniorom, oraz sprzątanie pomieszczeń, w których spożywane będą posiłki,
ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania.
W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

IV.

Termin realizacji zamówienia
Okres dostarczania posiłków: od podpisania umowy do 30.12.2020 r.

V.

Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
1)

2)

3)

4)
5)

nie są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym
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:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IP w wytycznych programowych,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 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.
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień, weryfikacja odbędzie się
na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, weryfikacja odbędzie się na podstawie
oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym,
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym,
prześlą następujące dokumenty:
a)

formularz ofertowy (Załącznik Nr 1),

b)

Oświadczenie oferenta o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu
(Załącznik Nr 2),
aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie później niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert (CEIDG, KRS),
Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Oświadczenie o spełnianiu/niespełnianiu klauzul społecznych (Załącznik Nr 3).

c)
d)
e)

VI.

Dodatkowe wymagania - klauzula społeczna
Wykonawca, który chce uzyskać dodatkowe punkty w trakcie oceny oferty, zobowiązuje się do
zatrudnienia min. 1 osoby, która jest:
 niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
lub


bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
lub



z grupy defaworyzowanej, tj.: osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia,
posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.

Wymagania społeczne zostaną uznane za spełnione, jeżeli przynajmniej 1 z ww. osób będzie
zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy, nieprzerwanie przez
cały okres trwania umowy.
Wykonawca najpóźniej w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy zobowiązuje się
przedłożyć zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzający powyższe.
W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez
wykonawcę ww. wymagań dotyczących zatrudnienia wymienionych osób przez cały okres
obowiązywania umowy.

VII. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych.
Przy ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu zastosowana będzie skala 0-100 pkt dla
następujących kryteriów wyboru oferty:
cena ofertowa brutto – 90%
spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej – 10%
W poszczególnych kryteriach punkty będą przyznawane według następującej zasady:
a) w kryterium „cena ofertowa brutto” (łączna dla obu części) punktacja będzie przyznana
według następującego wzoru:
zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto
(w ofertach podlegających ocenie)
cena ofertowa brutto ocenianej oferty

x 90 pkt

b) w ramach kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej”, Zamawiający będzie
przyznawał punkty według następującego schematu:
1) 0 punktów - wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego), w którym nie zadeklaruje zatrudnienia w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia co najmnej jednej osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
2) 10 punktów - wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego), w którym zadeklaruje zatrudnienie w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia co najmnej jednej osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
Jednoczesnie, Zamawiający informuje, iż w przypadku zadeklarowania przez wykonawcę zatrudnienia
co najmniej jednej osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
1) zatrudnienie takiej osoby powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia - w przypadku
wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku zatrudnienia pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca
będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby będącej osobą niepełnosprawną w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (nie później niż w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania
stosunku zatrudnienia poprzedniej osoby);
2) Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy dotyczącej wykonania
przedmiotu zamówienia, do przedstawienia dowodów zatrudnienia osoby będącej osobą
niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w postaci:
a) oświadczenia wykonawcy o zatrudnianiu takiej osoby z powołaniem czasokresu zatrudnienia
oraz wymiaru czasu pracy,
b) zanonimizowanej (uniemożliwiającej identyfikację danych osobowych osoby zatrudnionej)
kserokopii aktualnej umowy stanowiące podstawę zatrudnienia takiej osoby,
c) zanonimizowanej (uniemożliwiającej identyfikację danych osobowych osoby zatrudnionej)
kserokopii dokomentu potwierdzającego, iż zatrudnona osoba jest osobą niepełnosprawną w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3) w przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa powyżej, w terminach tamże
określonych, ustala się karę umowną dla Wykonawcy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia
umownego brutto określonego w umowie dotyczacej wykonania zamówiena.
4) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełnienia przez wykonawcę ww. wymagań dotyczących
zatrudnienia co najmniej jednej osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1)
2)
3)

4)

5)
6)

IX.

Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
wyrażone w liczbach i słownie.
Ceną oferty będzie cena brutto za zestaw całodziennego wyżywienia dla jednego
uczestnika projektu.
Mając na uwadze wszystkie wymagania postawione w niniejszym Zapytaniu Ofertowym
Wykonawca zawrze w cenie brutto wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego
wykonania całego przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie należne
podatki i opłaty.
Wykonawca powinien przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia
wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej
cenie.
Oferowana cena będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy i nie będzie
podlegać waloryzacji.
Rozliczenia między Zamawiającym Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

Termin związania ofertą
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1)

2)

Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne formularze i dokumenty wymagane przez
Zamawiającego, zgodne ze wskazaniami zawartymi w rozdziale V. Brane będą pod uwagę
tylko oferty spełniające wymogi formalne określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

3)

Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej

4)

Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność
jej treści.
Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.

5)
6)

7)

W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub
dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony
zawierające powyższe informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone
z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz
z ofertą. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą „Nie
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010)”
W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów,
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeżone dokumenty.
Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi
przez Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym.

8)

XI.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Miejsce oraz termin składania
1)

Oferty winny być składane w siedzibie Dzienny Dom Senior+ w Rzekuniu, ul. Kościuszki 44,
07-411 Rzekuń lub pod adresem e-mail: ksawicka@rzekun.net.
2) Termin składania ofert upływa: 8 maja 2020r.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
2) Umowa z Wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić
w formie pisemnej.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4) Upublicznienie wyniku postępowania zostanie upublicznione na stronie internetowej
bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

XIII. Informacja o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać telefonicznie, pisemnie lub drogą
elektroniczną.
2) Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim.

XIV. Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w
Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługującej
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za pomocą adresu mscibek@rzekun.net.
3. Administrator danych osobowych - Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Pomocy Społecznej;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a) 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;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla
których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub
innych przepisach prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były
zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych,
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,
d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba,
której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów,
ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń.
d) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec
przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej
z
osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę
osobę,

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy
łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
w
przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej przez Administratora,
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w
których nadrzędny
charakter
wobec
tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i
wolności osoby, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w
Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Panu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana
danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,
w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana* dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
profilowane.

i nie będą

XV. Postanowienia końcowe
1) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na
zakres wprowadzonych zmian.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XVI. Wykaz załączników:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu/ niespełnianiu klauz społecznych
Załącznik Nr 4 – Wzór umowy

