
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/BZ/2020 

z dnia 09.11.2020 r. 

Firma Stycznik Spółka Cywilna Barbara Łyskawka, Sławomir Waluś, z siedzibą w 

Wilkowicach (kod: 43-365) przy ul. Wyzwolenia 33, w postępowaniu prowadzonym 

zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień przekraczających wyrażoną w złotych  

wartość  50 tysięcy złotych  netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)  w ramach 

projektu pt.:  „Uruchomienie usług okołoturystycznych - sposobem na umocnienie 

pozycji na rynku i utworzenie nowych miejsc pracy” współfinansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność 

MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP zaprasza do 

składania ofert w przedmiocie zamówienia: 

Dostawa i montaż kompletnych, nowych środków trwałych tj. kompletu dwóch basenów 

zewnętrznych wraz z zadaszeniem dla firmy 

 Stycznik S.C. B. Łyskawka, S.Waluś. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Stycznik Spółka Cywilna Barbara Łyskawka, Sławomir Waluś, 

ul. Wyzwolenia 33, 43-365 Wikowice.  

e-mail: stycznik@woodsw.pl 

tel. +48 502730092 

https://www.apartmani.com.pl 

NIP: 547-005-09-72 

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym upubliczniono:  

 pod adresem internetowym www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,  

 a dodatkowo także na stronie Zamawiającego pod adresem internetowym:  

www.apartmani.com.pl 

III.  INFORMACJE DOTYCZĄCE TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

 

mailto:stycznik@woodsw.pl
https://www.apartmani.com.pl/
http://www.apartmani.com.pl/


 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, celem realizacji zasady 

konkurencyjności, określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność 

MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP i tym 

samym zamówienie nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w rozumieniu  

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Zasadę 

konkurencyjności stosuje się przy realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych  

wartość  50 tysięcy złotych  netto.  

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: 

  

 Celem głównym projektu jest uruchomienie usług okołoturystycznych - sposobem na 

umocnienie pozycji na rynku i utworzenie nowych miejsc pracy, utrzymanie 

konkurencyjności i miejsc pracy bezpośrednio dotkniętej skutkami kryzysu zdrowia 

publicznego, poprzez rozszerzenie katalogu oferowanych usług o atrakcje okołoturystyczne 

jak i zwiększenie konkurencyjności i miejsc pracy poprzez wprowadzenie innowacji 

produktowej tzw. kompleksowej usługi rekreacyjno-terapeutycznej. Okres realizacji projektu 

trwa 12 miesięcy  od 01.07.2020 do 31.07.2021 r. Wnioskodawca realizując projekt przyczyni 

się do osiągnięcia celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach 

Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ 

projektu 2 „Inwestycje w MŚP (uruchomienie usług okołoturystycznych - sposobem na 

umocnienie pozycji na rynku i utworzenie nowych miejsc pracy) poprzez zakup środków 

trwałych, co przyczyni się do poszerzenia grona odbiorców. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnych, nowych środków 

trwałych tj. kompletu dwóch basenów zewnętrznych wraz z zadaszeniem  , dla firmy 

Stycznik S.C. B.Łyskawka, S.Waluś  w ramach projektu pt. „Uruchomienie usług 



 
 

okołoturystycznych - sposobem na umocnienie pozycji na rynku i utworzenie nowych miejsc 

pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach 

Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ 

projektu 2 „Inwestycje w MŚP (projekty konkursowe).  Interwencja w infrastrukturę, 

zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i 

innowacyjnymi. 

 

5.2. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:    44611000-6  Zbiorniki 

  44115710-9  Daszki 

 

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

UWAGA!!! Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie  

sprzętu nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku 

użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, 

gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz 

parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy lub 

pochodzenia. 

 

6.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnych, nowych środków 

trwałych tj. kompletu dwóch basenów zewnętrznych wraz z zadaszeniem  obejmujący:  

 

Część I  - Basen zewnętrzny o minimalnych wymaganiach technicznych: 

a. Dla dorosłych:  

 Rodzaj: basen przepływowy 

 Kształt: prostokąt 

 Barwa: niebieski 

 Ściany o grubości 25cm 

 Izolacja ścian min. 20mm 

 Minimalna długość: 10,00m 

 Minimalna szerokość: 3,00m 



 
 

 Minimalna głębokość: 1,2 m 

 Filtr z pompą 28m3/h 

 Wydolność pompy: min. 11m3 

 Rodzaj światła: LED, barwa biała, min. 24W 

 Zbiornik wyrównawczy 

 Drabinka 

 Ceramika/kamień 

 Pomieszczenie techniczne 

 

b. Dla dzieci:  

 Rodzaj: basen skimmerowy 

 Kształt: kwadrat 

 Barwa: niebieski 

 Ściany o grubości min. 8mm 

 Izolacja ścian min. 20mm 

 Minimalna długość: 3,00m 

 Minimalna szerokość: 3,00m 

 Minimalna głębokość: 0,5 m 

 Wydajność filtra: min. 6m3 

 Wydolność pompy: min. 7m3 

 Wbudowane schody wewnętrzne  

 Rodzaj kołnierza basenu: Ceramika/kamień 

 

Montaż dwóch basenów: dla dorosłych i dla dzieci (wykopy, ława betonowa 

14,2x4x410,36, ściany – suchy beton {(14,2x2)+(4x4)x1,4}x56,33, odwodnienia, 

drenaże, elektryka basenowa. 

Zakres prac montażowych obejmuje wykonanie niezbędnych robót, instalacji wod-

kan, elektrycznej. Wykonanie w/w prac stanowi element ściśle powiązany z zakupem/ 

dostawą  środka trwałego – kompletu basenów. Prawidłowe przygotowanie terenu 

wiąże się z bezpieczeństwem osób korzystających z basenów, a prawidłowy montaż 

odpływów ma znaczenie dla ochrony środowiska. 

Część II - Zadaszenie nad baseny zewnętrzne, minimalne wymagania techniczne: 



 
 

a. Rodzaj materiału: poliwęglan lity, grubość min. 3mm 

b. Rodzaj wzmocnienia: profile aluminiowe  

c. Liczba modułów: 6szt 

d. Rodzaj drzwi: uchylne lub przesuwne, zamykane na kucz 

e. System parkowania segmentów zadaszenie: ręczny lub automatyczny lub 

półautomatyczny 

f. System zabezpieczenia przed poderwaniem przez wiatr: tak 

g. Minimalna długość:  13,8-14,0m 

h. Minimalna szerokość wewnętrzna: 5,0-5,3m 

i. Minimalna szerokość zewnętrzna: 5,9-6m 

j. Minimalna wysokość: 2,6-2,8m 

 

6.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. komplet dwóch basenów jako 

jedna część oraz zadaszenie jako druga część. W przypadku otrzymania ofert częściowych 

Umowa wykonania przedmiotu zamówienia zostanie odpowiednio skorygowana do 

przedmiotu zamówienia. 

6.2.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6.3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia:  

1) Wszystkie urządzenia/ przedmioty/ środki trwałe  dostarczone i zamontowane oraz 

wykonane w ramach zamówienia muszą spełniać wymogi norm europejskich, powinny być 

fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, 

wykonane w sposób estetyczny.  

Zadaszenie nie powinno posiadać widocznych elementów montażowych, a prowadnice 

powinny być niskie i bezpieczne dla dzieci. Rodzaj wzmocnienia – profile aluminiowe o 

zwiększonej sztywności AIR XXL . System parkowania segmentów zadaszenia: ręczny lub 

automatyczny lub półautomatyczny a tandemy jezdne zadaszenia po min. dwa w każdym 

wózku, min. cztery w każdym segmencie, pomiędzy segmentami powinno znaleźć się 

podwójne uszczelnienie, co uchroni przed utratą ciepła w czasie korzystania z basenów w 

porze jesiennej. Dla maksymalnego bezpieczeństwa zadaszenie powinno posiadać dodatkowy 

system przeciwwiatrowy blokowania ścianek szczytowych. Baseny natomiast powinny być 

kompletne w celu bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania. 



 
 

Przed upublicznieniem zamówienia ofertowego Zamawiający dokonał szacowania. 

Zakres zamówienia w/w opisie przedmiotu został doprecyzowany szczegółowo i jest zgodny 

z wnioskiem WND-RPSL.03.02.00-24-045B/20-002 

 

2) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą 

starannością i wiedza techniczną. 

3) Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji własnej  na 

okres minimum 60  miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, co nie wyłącza 

uprawnień wynikających z rękojmi na podstawie kodeksu cywilnego.  

4) Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne, typy i pochodzenie  

specjalistycznego sprzętu nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter 

pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie 

produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma 

takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w 

opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia.  

5) Zamawiający dokona wyboru wykonawcy na podstawie przedstawionych ofert. 

6) Jeżeli zaoferowane ceny będą przekraczały ceny jednostkowe, zawarte w budżecie 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania, w przypadku istotnego 

przekroczenia budżetu .  

7) Zamówienie obejmuje -  dostawa i montaż kompletnych, nowych środków 

trwałych tj. kompletu dwóch basenów zewnętrznych wraz z zadaszeniem  z możliwością 

składania ofert częściowych opisanych wyżej. 

8 ) Adres realizacji  przedmiotu zamówienia to: 

 ul. Wyzwolenia 33, 43-365 Wilkowice 

9)  Warunki płatności: Wynagrodzenie za dostarczony środek trwały płatne będzie na  

konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo 

wystawionej faktury u Zamawiającego. 

 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy złożą stosowne oświadczenia, że: 



 
 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

przepisy nakładają obowiązek posiadania uprawnień, 

2. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne, 

3. nie są w stanie likwidacji lub upadłości lub nie zostało w stosunku do nich wszczęte 

postępowanie restrukturyzacyjne,  

4. nie mają powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.  

 

Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń łącznie 

(oświadczenia o których mowa w pkt. 1,2,3,5- w treści formularza ofertowego, 

oświadczenie o którym mowa w pkt. 4 –załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

VIII. WYŁĄCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są  

z 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 

osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b.  posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO w wytycznych 

programowych, 

c.  pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d. pozostawanie 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.  

Weryfikacja  - na podstawie złożonego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i 

osobowych z Zamawiającym.  

 



 
 

IX.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

9.1. Oferta i załączniki powinny spełniać wymagania określone w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym. 

9.2. Oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

9.3. Oferent składa wraz z Formularzem oferty, następujące obligatoryjne dokumenty: 

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego. 

 

X. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:    

 

Zamówienie zrealizowane będzie w terminie maksymalnie 12 tygodni od dnia podpisania 

umowy- termin wymagany przez Zamawiającego.  

Przewidywany termin realizacji umowy to : marzec 2021r.  

Miejsce realizacji zamówienia :  

- ul. Wyzwolenia 33, 43-365 Wilkowice 

XI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY, WAGI PUNKTOWE, SPOSÓB 

OBLICZENIA CENY  : 

11.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów  

i znaczeń: 

1/ Cena- 70%. 

2/ Gwarancja przedmiotu zamówienia  - 20%. 

3/ Czas reakcji serwisu ( max. 24h)  - 10%. 

 

Sposób oceny:  

1. punktacja za kryterium:  

a. cena - porównywane będą ceny zamieszczone w złożonych ofertach. 

Opis sposobu obliczenia ceny:                                                 

    Cena najniższa oferowana netto 

Liczba punktów =  ------------------------------------------------------------------ x 70% x 100 

                                                   Cena badanej oferty netto 



 
 

 

 

 

2. punktacja za kryterium: 

b. gwarancja za przedmiot zamówienia  – porównywany będzie okres gwarancji  

podany przez oferentów w ofertach.  

Zamawiający może przyznać badanej ofercie następującą liczbę punktów za kryterium  

okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia  :  

 od 36 miesięcy od przekazania i uruchomienia przedmiotu zamówienia - 1 pkt. 

 od 48 miesięcy od przekazania i uruchomienia przedmiotu zamówienia - 2 pkt. 

 od 60 miesięcy od przekazania i uruchomienia przedmiotu zamówienia - 3 pkt. 

 

Opis sposobu obliczenia punktów na kryterium długości gwarancji przedmiotu zamówienia :                           

   Ilość punktów ocenianego Wykonawcy 

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------ x  20 % x 100 

                                Najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów  

 

 

 

3. punktacja za kryterium: 

c. czas reakcji serwisu przedmiotu zamówienia  – porównywane będą terminy  

podane przez oferentów w ofertach.  

Zamawiający może przyznać badanej ofercie następującą liczbę punktów za kryterium  czas 

reakcji serwisu przedmiotu zamówienia  :  

 24 h od zgłoszenia awarii - 1 pkt. 

 12 h od zgłoszenia awarii - 2 pkt. 

 3 h od zgłoszenia awarii - 3 pkt. 

Opis sposobu obliczenia punktów na kryterium czas reakcji serwisu przedmiotu zamówienia :      

 

                      

   Ilość punktów ocenianego Wykonawcy 

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------ x  10 % x 100 



 
 

                                Najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za ww. 

kryteria uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

11.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie w kwocie netto/brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT, 

11.3. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją  

przedmiotu zamówienia, 

11.4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen, 

11.5. Cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia. 

11.6. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

11.7. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Oferenta takiej samej liczby punktów 

zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe. 

 

XII.  MIEJSCE,  TERMIN I SPOSÓB  SKŁADANIA OFERT:  

 

12.1. Ofertę należy złożyć osobiście do siedziby firmy Stycznik S.C. w zaklejonej kopercie 

zawierającej nazwę i adres wykonawcy oraz informację „Oferta na zapytanie ofertowe 

1/BZ/2020”, z dopiskiem o treści: „Nie otwierać do  17.11.2020 godz. 24.00”, albo wysłać 

na adres email: stycznik@woodsw.pl wpisując w tytuł maila  „Oferta na zapytanie ofertowe 

1/BZ/2020” 

12.2. Termin składania ofert:  do  17.11.2020 godz. 24.00 

12.3. Adres/ Miejsce składania ofert: : Stycznik S.C. ul. Wyzwolenia 33, 43-365 Wilkowice 

12.4. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane 

12.5. Oferta złożona ma być na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

 

XIII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT / INFORMACJE DOTYCZĄCE 

WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  

 

mailto:stycznik@woodsw.pl


 
 

13.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, do 7 dni po upłynięciu terminu 

składania ofert. 

13.2. Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania, 

która uzyskała najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny.  

13.3. Informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści pod adresem internetowym 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz dodatkowo na stronie 

internetowej Zamawiającego, 

13.4. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego 

wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia 

wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym nie dotyczy to 

załączników w postaci ofert złożonych przez innych Wykonawców.  

13.5.  Wykonawca zostanie wezwany do podpisania umowy niezwłocznie -  w terminie 

max. 7  dni od dnia wyboru jego oferty. W przypadku nie podpisania umowy przez 

wyłonionego Wykonawcę w terminie 7 dni  od dnia wyboru jego oferty Zamawiający 

może odstąpić od podpisania umowy z winy Wykonawcy. 

 

XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:  

14.1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny. 

14.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały 

załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak 

któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w 

niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym  może skutkować odrzuceniem oferty. 

14.3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę wybranego przez 

Zamawiającego,  Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta 

odpowiada wszystkim wymogom określonym w zapytaniu ofertowym i którego oferta 

uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

14.4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą 

zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie. 

14.5. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek 

roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem ofertowym 

w ramach Projektu, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności 

w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego 

Wykonawcy. 

14.6. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku 

postępowania w trybie zapytania ofertowego z Wykonawcą, z ważnych przyczyn, leżących po 

stronie zarówno Zamawiającego, działającego z należytą starannością jak i Wykonawcy, w 

szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu 

podpisania umowy,( zgodnie z par.6 umowy), a mających istotny wpływ na realizację 

Projektu. Zmiana ta nie może zmienić charakteru umowy.  Zmiana umowy wymaga formy 

pisemnego aneksu. 

14.7. Za nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy Wykonawcy, 

nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia 

publicznego  stosowane są kary, które wskazane zostaną w umowie zawieranej z wykonawcą. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego 

jest firma Stycznik Spółka Cywilna Barbara Łyskawka, Sławomir Waluś z siedzibą w 

Wikowicach (kod 43-365), ul. Wyzwolenia 33 

2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Zamawiającego, a także przysługujących Pani/Panu 



 
 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych 

Osobowych w  firmie Stycznik S.C. B.Łyskawka, S.Waluś za pomocą adresu e-mail: 

stycznik@woodsw.pl  

3.    Administrator danych osobowych  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 Zamawiającym,  

b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Zamawiającego,   

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 o których mowa w pkt 4 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 Zamawiający. 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego 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: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
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- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- 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: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- 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: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

- 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, 

- 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, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 

osoba, 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 u 

Zamawiającego  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 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 i nie będą 

profilowane. 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy, 

2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych   

3) Wzór umowy .  

 


