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ROZDZIAŁ 1 – INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1. W ramach Projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób 

dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrożenie modelu” 

realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 28.06.2019 r., w ramach Programu 

operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w 

dniu 28.06.2019 r., Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę 2 laptopów dla Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 

2. Postępowanie prowadzone jest w formie Zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności obowiązującą w ramach „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, do którego nie 

stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 1843 z 2019 roku). 

ROZDZIAŁ 2 – DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiającym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 

siedzibą przy ul. Marywilskiej 44C, 03-042 Warszawa. 

2. Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00. 

ROZDZIAŁ 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa 

2. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa 2 laptopów 

3. Miejsce dostawy: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy,  

ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa 

4. Kody CPV: 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 

 

Poz. Przedmiot Ilość sztuk Parametry 

1. Laptop 

 

2  Procesor: Intel Core i5 min. (4 rdzenie, 10 generacji) 

 Pamięć RAM min.: 8GB DDR4 (2666MHz) 

 Karta graficzna: zintegrowana 

 Dysk SSD min. 256 GB 

 Przekątna ekranu [cal] 15.6” 

 Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD)  

 Karta sieciowa - 10/100/1000 Mb/s  

 Łączność bezprzewodowa - Bluetooth ,WiFi 802.11 

ac (gen. 5)  
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 Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro 

PL (wersja 64-bitowa) 

 Microsoft Office 365 Businnes-licencja na 12 miesięcy 

 Gwarancja min.: 24 miesiące 

 

 

6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolnych od wad 

fizycznych i wad prawnych. 

7. Oferowany sprzęt musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich.  

8. Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży 

producentów zaoferowanego sprzętu, zapewniających w szczególności realizację 

uprawnień gwarancyjnych.  

9. Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta 

do wycofania z produkcji.  

10. W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie koszty, jakie poniesie w 

związku z realizacją zamówienia np. dodatkowych materiałów, czynności 

konserwacyjnych, magazynowania, transportu, rozładunku, dokonania odbiorów, 

gwarancji, koszty licencji, opłaty i podatki, oraz wszystkie dodatkowe koszty powstałe 

w trakcie dostawy. 

11. Produkty stanowiące przedmiot dostawy muszą posiadać aktualne 

certyfikaty/deklaracje zgodności CE lub równoważne, wydane przez jednostki 

certyfikujące te produkty, które Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego. 

ROZDZIAŁ 4 – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od dnia udzielenia pisemnego 

zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia. 

ROZDZIAŁ 5 – DANE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

1. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych. 

5. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 

6. Zamawiający mając na uwadze specyfikę zamówienia nie przewiduje zastosowania 

klauzul społecznych podczas realizacji zamówienia. 

7. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

8. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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ROZDZIAŁ 6 – WALUTA DO ROZLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 

ZAMÓWIENIA 

1. Rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą prowadzone w PLN.  

2. Wynagrodzenie tytułem realizacji zamówienia będzie płatne przez Zamawiającego 

przelewem, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktura 

zostanie dostarczona po dostawie laptopów. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez 

niego na fakturze. 

4. Wykonawca musi figurować w rejestrze VAT w „wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” 

(tzw. biała lista podatników VAT), jeśli na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

Wykonawca podlega wpisowi do niniejszej księgi podatników. 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 

6 i art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118, z późn. zm.). 

ROZDZIAŁ 7 – WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU  

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz nie znajdują się w stanie 

upadłości, ani likwidacji - oświadczenie Wykonawcy zawarte w Formularzu Ofertowym 

– Załącznik do ZO.  

2) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia – 

oświadczenie Wykonawcy zawarte w Formularzu Ofertowym – Załącznik do ZO. 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia - oświadczenie Wykonawcy zawarte w Formularzu Ofertowym – Załącznik 

do ZO. 

ROZDZIAŁ 8 – PRZYGOTOWANIE OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w ZO. 

3. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie z treścią 

Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik do ZO. 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 

lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest 
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łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 

wszystkie te osoby. 

5. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo należy przedstawić 

wraz z ofertą w oryginale, w kopii poświadczonej notarialnie lub przesłać skan 

pełnomocnictwa. 

6. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści Zapytania ofertowego jakichkolwiek 

zmian (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków) za wyjątkiem miejsc 

wykropkowanych, przeznaczonych do wypełnienia lub specjalnie oznaczonych, np. 

przypisem. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty były pisane drukiem lub 

ręcznie nieścieralnym atramentem. 

9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, 

uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty 

zmieniającej, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, czyli musi zostać 

złożona w kopercie/opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek: „ZMIANA + nazwa 

postępowania + numer postępowania + termin składania ofert” lub mailowo – tytuł 

wiadomości powinien brzmieć: „ZMIANA + numer postępowania”. Oferta zmieniająca 

wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej 

złożonej oferty zostały zmienione.  

10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym 

celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, 

podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (wraz 

z dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający 

zwróci Wykonawcy jego ofertę.  

11. Wykonawca może dokonać czynności wskazanych w ust. 9 i 10 za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Pzp z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1051, 1495), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub 

z pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@opsbialoleka.waw.pl 

12. Jeżeli zmiana lub wycofanie oferty wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. 

pocztą kurierską) – o terminie złożenia  oferty  decyduje  termin  jej  dostarczenia  do  

siedziby  Zamawiającego, a  nie  data  stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia 

pocztą kurierską. 

ROZDZIAŁ 9 – OBLICZANIE CENY  

1. Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i 

pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania 
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całości przedmiotu zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy 

Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce).  

2. Wykonawca musi dostarczyć wypełniony Formularz Ofertowy – Załącznik do Zapytania 

ofertowego. Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje Formularza Ofertowego oraz 

podać model i parametry oferowanego sprzętu. Oferta zawierająca choćby jedną 

niewycenioną pozycję Formularza Ofertowego oraz niezawierająca informacji nt. modelu i 

parametrów (pozostawione puste pole w tabeli dot. modelu i parametrów) zostanie 

odrzucona.  

3. Poszczególne ceny jednostkowe każdej pozycji Formularza Ofertowego powinny 

uwzględniać wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją danej pozycji 

i nie mogą być przenoszone do innych pozycji.  

4. Sposób przedstawienia w ofercie ceny oferty określony jest w Formularzu Ofertowym, 

stanowiącym Załącznik do ZO. 

5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, (i który 

nie doliczył wartości podatku VAT do oferowanej ceny), Zamawiający w celu dokonania 

oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto), podatek od towarów i usług, 

który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Podane przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym wartości powinny być zaokrąglone 

do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

ROZDZIAŁ 10 – FORMA DOKUMENTÓW 

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i 

format nie większy niż A4.  

2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorze Formularza Ofertowego mogą 

być dokonane komputerowo, albo ręcznie. Zamawiający zaleca wypełnianie ich 

komputerowo. 

3. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści, (czyli wyłącznie miejsca, w których jest to dopuszczone przez 

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę, w przeciwnym 

razie nie będą uwzględniane. 
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ROZDZIAŁ 11 – ZAWARTOŚĆ OFERTY 

1. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej 

1) Formularz Ofertowy – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do 

Zapytania ofertowego – oryginał lub skan. 

2) Pełnomocnictwo/a jeżeli jest/są udzielane – oryginał, kopia poświadczona notarialnie. 

lub skan. 

ROZDZIAŁ 12 – MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:  

ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa. 

2. Oferty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1051, 1495), 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

3. Oferty można składać także drogą elektroniczną na adres e-mail: 

zamowienia@opsbialoleka.waw.pl w formie skanu. 

4. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) – o 

terminie złożenia  oferty  decyduje  termin  jej  dostarczenia  do  siedziby  Zamawiającego, 

a  nie  data  stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską. 

5. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem 

opakowaniu, które należy opisać następująco: 

„Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa  

Oferta w postępowaniu na: Zakup i dostawa 2 laptopów dla Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  

nr postępowania:  93/20 

Nie otwierać przed dniem: 15.09.2020 r. godzina 10:00” 

6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający 

niezwłocznie zwróci tę ofertę Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ 13 – MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwę i adres 

siedziby Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące 

zaoferowanej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 
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3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

 

ROZDZIAŁ 14 – SPOSÓB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ZASADY ICH 

PRZYZNAWANIA  

1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona.  

3. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie 

wyłącznie na podstawie analizy dokumentów, jakie Wykonawca zawarł w swej 

ofercie. 

4. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty 

z wymaganiami ZO. 

5. Zamawiający dokona oceny każdej z ofert metodą „zgodna – niezgodna”. 

6. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria: 

 

NR: NAZWA KRYTERIUM: WAGA: 

1. Całkowita cena brutto (C) 100 % 

7. Zasady przyznawania punktów w kryterium oceny ofert: 

Całkowita cena brutto – waga: 100% (maksymalnie 100 pkt) 

Zasady obliczania punktów w kryterium „Całkowita cena brutto”: 

 w przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta 

niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze 

kryterium, 

 w przypadku, gdy do postępowania złożone zostaną, co najmniej dwie oferty 

niepodlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg 

poniższego wzoru: 

 

                                                       Cmin 

Coferty =   --------   ×  Wkryterium 

           Coferty 

gdzie:   

Coferty – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Całkowita cena 

brutto” 
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Cmin – najniższa cena ofertowa brutto 

Coferty – cena oferty badanej brutto  

Wkryterium – waga kryterium ceny – maksymalna liczba punktów, która może być 

przyznana w kryterium ceny (WKryterium = 100) 

8. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który otrzyma najwyższą 

liczbę punktów wyliczonych na podstawie powyższego wzoru. 

9. Wyliczenie punktów zostanie dokonane zgodnie z matematycznymi zasadami 

zaokrąglania z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  

 

ROZDZIAŁ 15 – SPOSÓB KOMUNIKACJI 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji z zastrzeżeniem 13 ZO odbywa się za pośrednictwem Poczty 

elektronicznej na adres e-mail wskazany w ZO. 

2. Ofertę, zmianę oferty, wycofanie oferty, dokumenty i oświadczenia na wezwanie 

Wykonawca może złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1051, 

1495), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub elektronicznie na adres e-mail: 

zamowienia@opsbialoleka.waw.pl 

3. Zamawiający zaleca, aby korespondencja kierowana do Zamawiającego za pośrednictwem 

Poczty elektronicznej zawierała w tytule wiadomości numer referencyjny postępowania, 

którego dotyczy. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, 

jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu Poczty elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Wiadomości e-mail wysyłane przez Wykonawcę do Zamawiającego nie mogą być większe 

niż 10 MB. W przypadku wysyłania załączników o większej wielkości, należy to zrobić w 

kilku  wiadomościach. 

7. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1320 ze zm.) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych (zwane dalej rozporządzeniem) określa niezbędne wymagania sprzętowo 

– aplikacyjne umożliwiające korzystanie z Poczty elektronicznej Zamawiającego:  

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
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kb/s;  

2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB RAM, 

procesor na poziomie Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, 

Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje,  

3) zainstalowane dowolne oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail. 

 

ROZDZIAŁ 16 – PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO KONTAKTU Z 

WYKONAWCAMI 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest  

Pan Mariusz Tylutki, e-mail: mtylutki@opsbialoleka.waw.pl, tel. 604 638 199. 

 

ROZDZIAŁ 17 – ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający odrzuci oferty, które będą niezgodne z Zapytaniem ofertowym. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy: 

1) w postępowaniu nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

ROZDZIAŁ 18 – KLAUZULA INFORMACYJNA 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”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 44C; 

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. 

Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka za 

pomocą adresu iod@opsbialoleka.waw.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania;  

mailto:mtylutki@opsbialoleka.waw.pl
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest związany z udziałem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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;  

9) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

10) 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.  

ROZDZIAŁ 19 – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu, a także zamieszczona na stronie Zamawiającego oraz w Bazie 

Konkurencyjności.  

W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej elektronicznie, Wykonawca 

dostarczy oryginał oferty do siedziby Zamawiającego (Formularz ofertowy, ewentualnie 

pełnomocnictwo).   

Następnie Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzyma od 

Zamawiającego pisemne zamówienie na realizację przedmiotu zamówienia drogą mailową, 

od dnia jego otrzymania rozpoczyna się termin na realizację zamówienia. 

 

Załącznik do Zapytania ofertowego stanowi: 

Załącznik – Formularz Ofertowy  

 


