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        Baćkowice, dn. 26.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/DPS

W związku z realizacją projektu „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach”
 nr RPSW.09.02.01-26-0056/18 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Baćkowice / Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach
Baćkowice 101A
27-552 Baćkowice
NIP: 8631701667
REGON: 380592575

1. Informacje wprowadzające:
1.1 Celem zapytania  jest  zapewnienie  wyżywienia  w postaci  dwudaniowego  obiadu  dla  15  osób  w ramach

krótkookresowego  pobytu  dziennego  w  Domu  pomocy  Społecznej  w  Baćkowicach  (przygotowanie  i
dostarczenie  posiłków  dla  Uczestników  projektu)  w  ramach  projektu  „Dom  Pomocy  Społecznej  w
Baćkowicach”

1.2 Niniejsze  postępowanie  nie  podlega  przepisom  ustawy  z  dn.  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień
publicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności. 

1.3 Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania ofert wariantowych. 
1.4 Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania ofert częściowych.
1.5 Użyte w zapytaniu terminy i skróty mają następujące znaczenie: 
1.5.1 „Postępowanie”  –  postępowanie  prowadzone  przez  „Zamawiającego”  na  podstawie  niniejszego

zapytania.
1.5.2 „Zamówienie”  –  zamówienie,  którego przedmiot  został  w sposób szczegółowy opisany w punkcie  2

niniejszego zapytania. 
1.5.3 „Wykonawca” – osoba fizyczna lub firma, która ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na

jego wykonanie albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

2. Zakres rzeczowy zamówienia:
Słownik CPV: 
55322000-3 – usługi gotowania posiłków
55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków
55521200-0 – usługi dowożenia posiłków
55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia w postaci dwudaniowego obiadu  dla Uczestników/
czek Projektu „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach” w ramach krótkookresowego pobytu dziennego.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
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Usługa obejmuje dostarczenie posiłków jako dwudaniowego obiadu dla maksymalnie 15 osób w dni robocze
od poniedziałku do piątku. Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, a rozliczenia
dotyczyć będą faktycznie dostarczonych ilości posiłków. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od
frekwencji  osób.  Wykonawca  zobowiązany będzie  zapewnić ilość  posiłków zgodną z  zapotrzebowaniem
złożonym na dany dzień przez kierownika Domu Pomocy Społecznej. O liczbie wydawanych posiłków w
danym dniu  Wykonawca  informowany będzie  do  godziny  8:00  rano.  W oparciu  o  uzyskane  informacje
Wykonawca  dostarczać  będzie  określoną  liczbę  posiłków.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  układania
jadłospisu  na  okres  10  dni,  który  zostanie  zatwierdzony  przez  kierownika  Domu  Pomocy  Społecznej.
Jadłospis  z  opisem poszczególnych składników,  uwzględniający zgłoszone alergie będzie dostarczany do
Zamawiającego do 3 dni przed okresem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w
jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.
Wszystkie  posiłki  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  prawa.
Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w
zakresie personelu i warunków produkcji i transportu oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przygotowania  posiłków  o  najwyższym  standardzie  w  jakości  i
konsystencji potraw odpowiednich dla wieku osób.  Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.

Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

- jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych,
mało przetworzonych, bez użycia substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących
lub sztucznie aromatyzowanych, typu Vegeta/maggi.
- z jadłospisu należy wykluczyć: wysoko przetworzone wędliny,  posiłki na bazie fast food.
Zamawiający  zakazuje  stosowania:  konserw,  produktów  z  glutaminianem  sodu,  mięsa  odkostnionego
mechanicznie.
- w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone, posiłki
powinny być o gramaturze nie mniejszej niż:
- dwudaniowy obiad: zupa – minimum 300 ml, danie mięsne – minimum 120 gram, kasza, ryż – minimum
100  gram,  ziemniaki  –  minimum  250  gram,  surówka  lub  jarzynka  –  minimum  125  gram.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zgodność  z  warunkami  jakościowymi  opisanymi  dla  przedmiotu
zamówienia.

2.3 Termin i miejsce realizacji zamówienia:  
Termin: Od grudnia 2019 r. do 30 listopada 2021 r. (dokładny termin rozpoczęcia świadczenia przedmiotu
zamówienia zostanie ustalony przez Zamawiającego na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi)
Miejsce świadczenia usługi: Dom Pomocy Społecznej Baćkowice 101A, 27-552 Baćkowice

3. Obowiązki Wykonawcy przyjmującego zamówienie do realizacji: 
-  liczba  wydawanych  posiłków uzależniona  będzie  od  frekwencji  Uczestników/czek  projektu  w  ramach
krótkookresowego pobytu dziennego. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca będzie
informowany do godziny 8:00  w oparciu o  uzyskane  informacje  Wykonawca  będzie  dostarczał  określoną
liczbę posiłków;
- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i dostarczania posiłków w dni, w których odbywa się
krótkookresowy  pobyt  dzienny  Uczestników/czek  projektu.tj.  od  poniedziałku  do  piątku,  z
wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni,  w których nie odbywają się zajęcia;
-  Wykonawca  wystawiać  będzie  fakturę/rachunek  za  każdy  miesiąc,  zgodnie  z  faktyczną  liczbą
dostarczonych posiłków;
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-  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przygotowywania  posiłków  o  najwyższym  standardzie,  na  bazie
produktów najwyższej  jakości  i  normami bezpieczeństwa zgodnymi ze  standardami HACCP,  w jakości  
i konsystencji potraw odpowiednich dl Uczestników/czek projektu.
- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb
Uczestników/czek  projektu,  zgodnie  z  informacją  uzyskaną  od  Zamawiającego  (posiłki  uwzględniające
indywidualne potrzeby alergików);
-  posiłki  Wykonawca  dostarczać  będzie  własnym  transportem,  w  specjalistycznych  termosach  do
przewożenia  posiłków  i  opakowaniach  gwarantujących  utrzymanie  odpowiedniej  temperatury  

4. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 
1) Posiadanie  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  w  zakresie

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 
2) Wykonawca posiada zarejestrowaną działalność gastronomiczną z cateringiem.
3) Wykonawca  posiada  doświadczenie  min.1  rok  w  zakresie  świadczenia  usług  przygotowywania  

i dostarczania posiłków, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.(  a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

4) Wykonawca  dysponuje  odpowiednim  potencjałem  osobowym  i  technicznym  niezbędnym  do
wykonywania zamówienia: lokal gastronomiczny, pojazd – środek transportu do przewożenia żywności
posiadający pozytywną opinię sanitarną wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną,
pojemniki/termosy, w której przewożona będzie żywność są zgodne z wymaganiami systemu HACCP.

5. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy:
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) Wykaz zrealizowanych zamówień niezbędnych do wykazania doświadczenia wymaganego do udziału w

postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania;
b) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada pojemniki/termosy niezbędne do realizacji zamówienia zgodne z

wymaganiami HACCP w ilości odpowiedniej do ilości przygotowywanych posiłków;
c) Kopia pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną na

użytkowanie lokalu gastronomicznego z cateringiem;
d) Kopia  aktualnego  odpisu  z  KRS  lub  innego  organu  rejestrowego  posiadającego  wpis  

o prowadzeniu działalności gastronomicznej z cateringiem.

6. Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  z  wykonawcami:  Osobą  do  kontaktu  
w sprawie niniejszego zapytania jest Cezary Słowik tel. 505835311, adres email: dps@backowice-gmina.pl

7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę cenową na formularzu, który stanowi załącznik  nr 1  do niniejszego
zapytania ofertowego. 
Oferty powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zapewnienie wyżywienia w
postaci  dwudaniowego  obiadu  dla  uczestników/czek  projektu  :Dom  Pomocy  Społecznej  
w Baćkowicach” – nie  otwierać do dnia 04.12.2019 r. do godz. 10:00” 
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wymienić swoją ofertę. Zamawiający
może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

8. Miejsce i termin składania oferty:
Oferty należy składać do dnia 05 grudnia 2019 r. do godziny 09:30 
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-  osobiście  od  poniedziałku  do  piątku  (z  wyłączeniem  dni  świątecznych)  w  godz.  7.00-  15.00  
w Domu Pomocy Społecznej Baćkowice 101 A, 27-552 Baćkowice
-  lub  pocztą  tradycyjną  na  adres:  Dom  Pomocy  Społecznej  Baćkowice  101  A,  
27-552 Baćkowice

9. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty:
9.1     Wykonawca określi: cenę oferty brutto zawierającą ostateczną, sumaryczną cenę za przygotowanie i
dostarczenie jednego posiłku składającego się z dwudaniowego obiadu.

9.2     Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, w tym m.in. podatek VAT. 

9.3     Zgodnie z art. 91 ust. 4 Pzp, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie
i takich samych innych kryteriach oceny ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9.4     Ceny muszą być podane w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po
przecinku.
9.5     Zgodnie z art.  142 ust.  5 Pzp Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości  wynagrodzenia
Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  Umowy  w  sytuacji,  gdy  konieczność  wprowadzenia  tych  zmian
spowodowana jest:
9.5.1     zmianą stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże zmiana stawki
podatku od towarów i usług realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. W
takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od
towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ
zmiany  stawki  podatku  na  zwiększenie  kosztów realizacji  Umowy,  przedstawiając  w  tym szczegółowe
wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji
Umowy.  Zamawiający  w  terminie  10  dni  od  dnia  złożenia  wniosku  ocenia  czy  Wykonawca  wykazał
rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i
obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy
czym  wynagrodzenie  umowne  netto  pozostanie  bez  zmian.  Wynagrodzenie  brutto  Wykonawcy  ulega
zmianie  w  przypadku  wejścia  w  życie  zmiany  przepisów  
w  zakresie  wysokości  podatku  od  towarów i  usług  (VAT)  mających  zastosowanie  w  czasie  realizacji
niniejszej umowy. Wówczas,  wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie
wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez
zmian;
9.5.2     zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana
ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Umowy. W
takim  przypadku  Wykonawca  ma  obowiązek  w  terminie  30  dni  od  zmiany  wysokości  minimalnego
wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ
zmiany  minimalnego  wynagrodzenia  na  zwiększenie  kosztów realizacji  Umowy,  przedstawiając  w tym
szczegółowe wyliczenia i  zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem
kosztów  realizacji  Umowy.  Zamawiający  w  terminie  10  dni  od  dnia  złożenia  wniosku  ocenia  czy
Wykonawca  wykazał  rzeczywisty  wpływ  zmiany  na  wzrost  kosztów  realizacji  Umowy.  Po  ocenie
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dostarczonych  dokumentów  i  obliczeń  Strony  przystępują  do  negocjacji  w  zakresie  zwiększenia
wynagrodzenia umownego brutto;
9.5.3      zmianą  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  pod  warunkiem wykazania  przez
Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  na  zwiększenie
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w
terminie 30 dni od zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty
wpływ  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  na  zwiększenie  kosztów realizacji
Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a
wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy
Wykonawca wykazał  rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości  składek na
wzrost  kosztów  realizacji  Umowy.  Po  ocenie  dostarczonych  dokumentów  
i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.
9. 6 Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert
przedstawione poniżej:
a.        cena ofertowa brutto – 50 pkt.
b.       spełnienie klauzuli społecznej, o której mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp –
50 pkt.
9.6.1     Kryterium ceny brutto oceniane będzie na podstawie ceny ofertowej brutto podanej w formularzu
ofertowym i przeliczone wg wzoru: oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 50 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej, wg formuły: Cn / Cof.b. x 50 = ilość punktów, gdzie: Cn – najniższa cena
spośród ofert nie odrzuconych, Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej, 50 – wskaźnik stały.
9.6.2     Kryterium klauzuli społecznej, o której mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp
– Wykonawca, który do realizacji zamówienia wykaże:
a.      co najmniej jedną osobę długotrwale bezrobotną lub
b.      co najmniej jedną osobę niepełnosprawną
            otrzyma 50 punktów.
Zatrudnienie  min.  jednej  osoby  długotrwale  bezrobotnej  odbywa  się  na  podstawie  skierowania
Powiatowego/Miejskiego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
lub  na  podstawie  właściwego  dokumentu  kierującego  długotrwale  bezrobotnego  do  pracodawcy,
wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych
przepisach państwa członkowskiego UE lub EOG. Przez osobę długotrwale bezrobotną należy rozumieć
osobę spełniającą warunki  o których mowa w art.  2 ust.  1 pkt.  5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o
promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy.  Zatrudnienie  osoby  długotrwale  bezrobotnej  powinno
nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy o udzieleniu zamówienia.

Osoba długotrwale bezrobotna powinna być zatrudniona przez cały okres trwania umowy tj. do 30 listopada
2021 r. W przypadku wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy /  umowy cywilnoprawnej przez osobę
długotrwale  bezrobotną  lub  przez  pracodawcę  /  zleceniodawcę,  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby długotrwale bezrobotnej.

Zatrudnienie  min.  jednej  osoby  niepełnosprawnej  potwierdzane  jest  orzeczeniem  o  danym  stopniu
niepełnosprawności. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych.
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Zatrudnienie  osoby  niepełnosprawnej  powinno  nastąpić  w  terminie  nie  dłuższym  niż  14  dni  od  daty
podpisania umowy o udzieleniu zamówienia.

Osoba niepełnosprawna powinna być zatrudniona przez cały kres trwania umowy tj. do 31 grudnia 2020r. W
przypadku  wcześniejszego  rozwiązania  stosunku  pracy  /  umowy  cywilnoprawnej  przez  osobę
niepełnosprawną lub przez pracodawcę / zleceniodawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej.

Warunek  weryfikowany  będzie  na  podstawie  oświadczenia  zawartego  w  Formularzu  ofertowym,
stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w którym Wykonawca poda konkretnie do której tzw. grupy
marginalizowanej należeć będzie min. jedna osoba realizująca przedmiot zamówienia.

W przypadku wykazania do realizacji zamówienia więcej niż jedną osobę z tzw. grupy marginalizowanej, w
oświadczeniu należy zawrzeć oddzielne informacje o każdej z tych osób.

UWAGA! Charakter realizacji zamówienia nie wymaga konieczności zatrudnienia w oparciu o umowę o
pracę. Oznacza to, że osoby zatrudnione do realizacji zamówienia mogą być zatrudnione w oparciu o innego
rodzaju umowę, np. umowę cywilnoprawną. Zamawiający nie narzuca tym samym Wykonawcy charakteru
zatrudnienia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.

9.7     Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana
zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

9.8     Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego
oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

10. Istotne postanowienia, umowy: 
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 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  przygotowaniem  i  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 lub powinowactwa w linii  bocznej  do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

11. Osoba do kontaktów: 
Kierownik projektu – Cezary Słowik tel. 505835311 adres email: dps@gmina-backowice.pl

12. Klauzula informacyjna dot. RODO
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12.1 Stosownie do 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 osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający
informuje,  iż  administratorem danych osobowych jest  Gmina Baćkowice /  Dom Pomocy Społecznej w
Baćkowicach, Baćkowice 101A, 27-552 Baćkowice.

12.2 Dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  w  celu  związanym  z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem,
jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji,  a także udokumentowania postępowania o udzielenie
zamówienia i jego archiwizacji.

12.3 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie
udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP.

12.4 Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będą przechowywane,  zgodnie  z art.  97 ust.  1  PZP,  przez okres  4 lat  od dnia  zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12.5 Niezależnie od postanowień pkt 27.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12.6 Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, 

12.7 Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.

12.8 Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe,
ma prawo:

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, 

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,

3) do  żądania  od  Zamawiającego  –  jako  administratora,  ograniczenia  przetwarzania  danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

4) wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku uznania,  iż
przetwarzanie jej  danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,  w tym
przepisy RODO.

12.9. Obowiązek  podania  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym  określonym w przepisach  PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych określa PZP.

12.10. Osobie,  której  dane  osobowe  zostały  pozyskane  przez  Zamawiającego  w  związku  z  prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21
RODO prawo sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  a  to  z  uwagi  na  fakt,  że
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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12.11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w
interesie  publicznym lub  w ramach sprawowania  władzy publicznej,  w szczególności  do  podmiotów
prowadzących  działalność  kontrolną  wobec  Zamawiającego.  Dane  osobowe  są  przekazywane  do
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych

13. Załączniki: 
Następujące załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego: 
a. Załącznik 1 – Formularz ofertowy
b. Załącznik 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych
c. Załącznik 3 – Wzór umowy
d. Załącznik 4 – Wykaz zrealizowanych usług
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