Zapytanie ofertowe nr 4 /2019
zgodnie z zasadą konkurencyjności

na SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ MIESZALNIKA DO SPORZĄDZANIA HYDROMIESZANINY NA

SUCHO, dla Przedsiębiorstwa Wiertniczo – Inżynieryjnego ,,HYDROWIERT” Sp. z o.o. w
Osieku,
w ramach realizacji Projektu nr RPSW.01.02.00-26-0019/18 pod nazwą „ Prowadzenie
badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi
tamponowania pustek poeksploatacyjnych za pomocą hydromieszaniny w ramach
inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo oraz zrównoważony rozwój
energetyczny.”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
(Rozdział 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020)
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Nazwa zamawiającego Przedsiębiorstwo Wiertniczo – Inżynieryjne
„Hydrowiert” Sp. z o.o.
2. Adres zamawiającego: 28 – 221 Osiek, ul. Połaniecka 10
3. Numer telefonu zamawiającego: 509 310 172
4. Adres poczty elektronicznej zamawiającego do korespondencji w ramach
postępowania: hydrowiert@wp.pl
5. Postępowanie prowadzone jest w procedurze zasada konkurencyjności, o
którem mowa w Rozdziale 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
6. Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego, Działanie 1.2 Badania i Rozwój w sektorze Świętokrzyskiej
Przedsiębiorczości .
7. Upublicznienie zapytania ofertowego następuje poprzez jego umieszczenie w
bazie
konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie
internetowej www.fpd.pl

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest sprzedaż i dostawa mieszalnika do sporządzania
hydromieszaniny na sucho w ramach realizacji projektu pn. Projektu nr
RPSW.01.02.00-26-0019/18 pod nazwą „ Prowadzenie badań przemysłowych i
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prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi tamponowania pustek
poeksploatacyjnych za pomocą hydromieszaniny w ramach inteligentnej
specjalizacji zasobooszczędne budownictwo oraz zrównoważony rozwój
energetyczny.”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:
Wykonanie i dostawę mieszalnika do sporządzania hydromieszaniny na
sucho. W skład hydromieszaniny wchodzi wapno poreakcyjne, popioły ze
spalania biomasy z elektrowni, MPŻ, regips z odsiarczania spalin

2. Kod CPV: 43130000-3 sprzęt wiertniczy
Wymagania Zamawiającego:

Oferowane urządzenie musi być zgodne, równoważne lub lepsze w porównaniu do opisu
przedmiotu zamówienia.
III.

TERMIN REALIZACJI
Termin odbioru końcowego przedmiotu zmówienia (termin realizacji umowy):
styczeń 2020 do dnia 31.07.2021 r.
Termin odbioru końcowego przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w
przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z
podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
V.
1. Oferty należy złożyć do dnia 15.01.2020 r.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofertą.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania
ofert.
VI.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
3.
Oferta powinna zawierać:
a. wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
b. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik
nr 2 do Zapytania ofertowego;
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c. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego.
4. Do oferty należy dołączyć podpisany i zaparafowany wzór umowy wg
załącznika nr 4.
5. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia określony w zapytaniu
ofertowym, musi być sporządzona w formie dokumentowej za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Oferent składa ofertę i załączniki do niej w formie
plików w formacie pdf lub tif.
6. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę – osobę lub osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy winno
wynikać z właściwych rejestrów lub ewidencji, jeśli Wykonawca podlega
wpisowi do takich rejestrów lub ewidencji, bądź z pełnomocnictwa
określającego jego zakres.
7. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
- musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem wskazanej w pkt
5 formy, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym
długopisem;
- formularze muszą być podpisane przez wykonawcę
- wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być
podpisane (parafowane) przez wykonawcę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i
parafowane przez wykonawcę
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
11. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
zamawiającego dokumentów.
12. Kserokopie dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być opatrzone
klauzulą: „za zgodność z oryginałem” i podpisem Wykonawcy
VII.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wskazany w I.4, na
formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem 1 z dopiskiem w tytule
wiadomości elektronicznej: „Oferta na sprzedaż i dostawę mieszalnika do
sporządzania hydromieszaniny na sucho”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i
wykonawca przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres zamawiającego wskazany w pkt I.4.
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3.

4.

5.

Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona.
Oferent zawsze może złożyć ofertę w formie papierowej, w takim przypadku
oferta oraz wymagane dokumenty winny być dostarczone do Zamawiającego
w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu z opisem: „Oferta na sprzedaż
i dostawę mieszalnika do sporządzania hydromieszaniny na sucho”. do
upływu składania ofert, przy czym za datę złożenia rozumie się datę wpływu
do siedziby Zamawiającego na jego adres: Przedsiębiorstwo Wiertniczo –
Inżynieryjne „Hydrowiert” Sp. z o.o., 28 – 221 Osiek, ul. Połaniecka 10, we
wskazanym w pkt. 5.1. terminie.
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących
niniejszego postępowania jest Pan Rafał Adamiec

VIII.

KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH
LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW
OCENY OFERT WRAZ Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA
SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W takim
przypadku termin ostateczny wykonania zamówienia nie ulega zmianie.

IX.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt I. 4,
stosownie do dopuszczonego przez zamawiającego sposobu składania ofert.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2020 r.
3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu,
odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania,
z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich
otwarcia.
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5.
6.

7.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2020 r. w siedzibie zamawiającego.
Zmiana i wycofanie oferty: Wykonawca może, przed upływem terminu do
składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie musi być
dostarczone w sposób opisany w sposób wskazany w pkt VII zapytania
ofertowego, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Oferty złożonej po terminie nie otwiera się i nie bierze pod uwagę w
postępowaniu.

X.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
2. Wykonawca podaje wyliczoną wartość brutto i netto, przy uwzględnieniu
wszystkich elementów wchodzących w jej zakres.
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem
zamówienia łącznie z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich i jest
ceną ostateczną i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zostały z
dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, zgodnie z zasadami
matematycznymi (o zaokrągleniu drugiej cyfry po przecinku w „dół” lub w
„górę” decyduje trzecia cyfra po przecinku).
5. Wyliczoną cenę oferty wykonawca podaje liczbowo i słownie w odpowiedniej
części Formularza ofertowo. Cena musi być wyrażona w złotych polskich
niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Wskazana cena podlega
ocenie jako kryterium wyboru.
6. Wskazana w ofercie cena brutto stanowić będzie wynagrodzenie za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy.
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w
walucie polskiej (polski złoty).
8. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

XI.

UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
Zamawiający przewiduje wezwanie wykonawców do uzupełnienia dokumentów i
oświadczeń. W takim przypadku dokona wezwania wykonawcy do uzupełnienia
dokumentów i oświadczeń w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres wykonawcy wskazany w ofercie, wyznaczając termin na
dokonanie uzupełnienia.

XII.

INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB
KAPITAŁOWYCH
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone
podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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Wykonawca w takim przypadku podlega wykluczeniu z postępowania, a jego
oferta zostanie odrzucona.
2. 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 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 5% 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.
Wzór oświadczenia wykonawcy w zakresie powiązań stanowi Załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
XIII.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Informację o wyniku postępowania zamawiający upubliczni w bazie
konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz na stronie internetowej www.fpd.pl
2. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający udostępni protokół
postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia zamówienia z
Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przy
uwzględnieniu wskazanych w zapytaniu kryteriów.
4. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z
zamawiającym, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
6. Umowa zostanie zawarta na warunkach wskazanych we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4. Zapisy wskazane w projekcie umowy zostaną
dostosowane do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający dokona uzupełnienia
zapisów projektu umowy we wskazanych w niej miejscach stosownie do treści
oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza
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7.
8.

Do umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny oraz inne właściwe przepisy.
Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XIV.

ODRZUCENIE OFERT
1. Oferty podlegają odrzuceniu:
- w przypadku wykluczenia wykonawcy z postępowania,
- gdy ich treść nie spełnia wymogów wskazanych w Zapytaniu ofertowym,
- gdy nie zostały uzupełnione w zakresie dokumentów lub oświadczeń
wymaganych w Zapytaniu w wyznaczonym przez zamawiającego terminie,
- gdy wniesione zostały po terminie przewidzianym na wniesienie ofert.
2. Oferty odrzucone nie podlegają ocenie.

XV.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O ILE
PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z
podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi,
• nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów
kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego,
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
• zmiana
zakresu
przedmiotu
zamówienia
i
proporcjonalnego
zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku
konieczności zmiany zakresu projektu wynikające z przebiegu jego realizacji w
granicach dopuszczalnych Rozdziałem 6.2.5. pkt 22) Wytycznych, tj.:
1/ w przypadku gdy łącznie spełnione są warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, i
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
2/ w przypadku gdy łącznie spełnione są warunki:
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest
mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi,
i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie w przypadku zamówień na usługi.

XVI.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
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2.
3.
4.

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi
Wykonawców na adresy e-mail podane w ofercie.
Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu w przypadku
unieważnienia postępowania.
Od unieważnienia postępowania nie przysługuje odwołanie.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiający, oraz Wykonawca przystępujący do postępowania, przetwarzają
dane osobowe otrzymane od drugiej strony zgodnie z przepisami 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) (Tekst mający znaczenie
dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz przepisami krajowymi
wydanymi w tym zakresie.
2. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, wyraża zgodę na przetwarzanie,
przekazanych przez niego danych osobowych w toku postępowania oraz realizacji
umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, dla
celów prowadzenia niniejszego postępowania, a w przypadku wybrania oferty
Wykonawcy jako najkorzystniejszej: wykonania umowy, dochodzenia roszczeń z
umowy, a także prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego
postępowania przez Zamawiającego i uprawnione organy. Zasady przetwarzania
danych osobowych przez Zamawiającego określa Klauzula informacyjna
Zamawiającego. Zobowiązanie Wykonawcy w zakresie danych osobowych
zawarte jest w formularzu ofertowym.
XIX. Klauzula informacyjne

XVII.

Zamawiający (nazwa i adres),
wykonując obowiązek informacyjny nałożony art. 12 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1., dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, co następuje:

1.

Administratorem danych osobowych jest:
Nazwa i adres zamawiającego : Przedsiębiorstwo Wiertniczo – Inżynieryjne
„Hydrowiert” Sp. z o.o., 28 – 221 Osiek, ul. Połaniecka 10
2. Państwa dane otrzymaliśmy w drodze złożenia oferty do zapytania Zamawiającego, w
drodze kontaktu oraz relacji biznesowych podczas złożenia oferty,
3. Podstawa przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych:
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- za zgodą tj. złożenie oferty (art. 6 pkt 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych)
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 pkt 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
- wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
- dochodzenia należności (art. 6 ust 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych),
4.
Dane i kontakt do administratora danych osobowych: Nazwa i adres
zamawiającego : Przedsiębiorstwo Wiertniczo – Inżynieryjne „Hydrowiert” Sp. z o.o., 28 –
221 Osiek, ul. Połaniecka 10
5. Pana/ Pani dane osobowe w przypadku ich przekazania będą przetwarzane w celu
realizacji postępowania, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej: wykonania umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także
prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego postępowania przez
Zamawiającego i uprawnione organy.
6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług, w tym osoby/podmioty
współpracujące z Administratorem,
7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
zadań administratora oraz realizacji zaciągniętych zobowiązań i po tym okresie przez
okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (tj. do upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustania obowiązku przechowywania
dokumentacji rachunkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości). Po upływie ww.
terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
8. Przysługuje Panu/ Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/ Pani
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych. W zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani
danych, Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ma
charakter umowny.
9. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych jest
dobrowolne, ma charakter umowny.
10.
Przysługuje Panu/ Pani również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego
11.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w toku postępowania.
12.
Administrator danych informuje, że nie będzie podejmował decyzji w
zautomatyzowany sposób, ani w oparciu o profilowanie.
13.
Administrator danych nie będzie przekazywać Pana/ Pani danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
14.
Przetwarzane dane osobowe zostaną w poufności i nie będą przekazane
osobom i podmiotom do tego nie uprawnionym.
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15.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w
którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem
Administrator poinformuje Pana/ Panią o tym innym celu oraz udzieli wszelkich
innych stosownych informacji, o których mowa powyżej w niniejszej informacji.
XX.
Wykaz załączników
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2
3. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 3
4. Wzór umowy – załącznik nr 4

Zamawiający
Przedsiębiorstwo Wiertniczo – Inżynieryjne „Hydrowiert” Sp. z o.o.
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