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Budy Grzybek, dnia 18 czerwca 2021 roku. 
 
 
KWAZAR Corporation Sp. z o.o. 
Ul. Chełmońskiego 144 
96-313 Budy Grzybek  
NIP: 5291645708 
REGON: 017426562 
 

Specyfikacje Warunków Zamówienia NR: 02/06/2021 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w Kwazar Corporation Sp. z 
o.o.” (dalej: Projekt), który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
na lata 2014-2020, w ramach: Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek,  
 
KWAZAR Corporation Sp. z o.o. (zwany dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Spółka), ogłasza, zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup maszyny do wytłaczania 
rozdmuchem (łącznie 1 szt. urządzenie) 
 

1. Tryb udzielenia zamówienia: 

• Zamówienie jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. (dalej: Wytyczne) 
• Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności z 
chwilą publikacji zapytania ofertowego na portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
• W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych. 
 

2. Przedmiot zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest:  
Zakup maszyny do wytłaczania rozdmuchem (wytłaczarko-rozdmuchiwarki) umożliwiającej seryjną produkcję 
elementów z tworzyw sztucznych.  
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1. Wytłaczarko/rozdmuchiwarka – 1 sztuka 
 
Wymagane minimalne parametry techniczne/specyfikacja maszyny do formowania rozdmuchem wraz z 
osprzętem: 
 
1. Wytłaczarko-rozdmuchiwarka: 
- dwugłowicowa,  
- jednowózkowa,  
- paskiem wizyjnym w rękawie,  
- wydajność przetwórstwa tworzywa: 100 kg/h dla dwóch wytłaczarek,  
- rękaw dwuwarstwowy,  
- rozstaw głowic 160 mm,  
- pojemność produkowanych zbiorników: do 2,5 litra, - przetwórstwo tworzyw HLMI w zakresie 16-29 

g/10min,  
- moog 100 punktów do kontroli grubości ścianki rękawa,  
- autogratowanie detali w cyklu rozdmuchu,  
- manipulator odbierający detale,  
- tworzywo przetwarzane HDPE,  
- funkcja rozdmuchu wstępnego,  
- stacja gratująca lico szyjki butelki,  
- moduł do komunikacji z siecią IT zakładu,  
- możliwość zmiany położenia paska wizyjnego w rękawie,  
- sterowanie dnem w formie dzielonej,  
- wymienne stożki do różnych butelek,  
- zapis parametrów pracy maszyny,  
- musi posiadać układ oszczędności zużycia energii,  
- forma zamknięcie-otwarcie: 200-650mm, wymiary max. formy 440x435 mm,  
- transporter płaski, szerokość taśmy min. 300 mm, długość taśmy 2000mm, taśma odporna do 200 stopni C, 

moc sinika 90W 400V/50Hz. (w maszynie pod wózkiem z formą)  
 
* Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o parametrach nie gorszych niż określone w niniejszym 
zapytaniu ofertowym. 
 
b) Wspólny słownik zamówień (CPV): 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych 
 
c) Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 
- wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.10.2021 r. 
 
Za termin wykonania zamówienia uważa się odebranie przedmiotu zamówienia potwierdzone komisyjnym 
protokołem odbioru. 
- miejsce dostawy: ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Budy-Grzybek (województwo mazowieckie). 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu: 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci jednocześnie spełniający wszystkie następujące warunki: 
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a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego; 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) złożą oświadczenia o braku występowania powiązań; 

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego. 

Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie analizy 
następujących dokumentów przedstawionych przez Oferenta: 

a) oświadczenie o braku występowania powiązań – stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego; 

b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące załącznik nr 2 do Formularza 
ofertowego 

c) oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia publicznego – stanowiące załącznik nr 3 do 
Formularza ofertowego 

Z treści załączonych dokumentów do formularza ofertowego musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki 
Wykonawca spełnia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie wykluczony z 
postępowania. 

4. Sposób obliczenia ceny 

• Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na realizację 
zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

• Cenę netto oraz podatek od towarów i usług należy wyszczególnić w odpowiednim miejscu w ofercie. 

• Cena podlegająca ocenie będzie to łączna cena netto obejmująca wszystkie elementy wykonania zamówienia. 

• Cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej realizacji. 

5. Opis sposobu przygotowania oferty 

a) Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji warunków 
zamówienia) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w jego treści, spójnymi z pkt. 3 niniejszego zapytania 
ofertowego. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty 
należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez 
jednego Wykonawcę w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty. 

c) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. 



  
 

 

Nabór realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach: Osi priorytetowej 3 Wsparcie 
innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. 

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w Kwazar Corporation Sp. z o.o.” 

d) Dokumenty muszą być złożone w oryginale. Oferta musi być opatrzona datą. W przypadku przesyłania 
dokumentów na adres mailowy Zamawiającego lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności konieczne jest 
podpisanie dokumentów oraz ich zeskanowanie. 

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. 
 
f) Zamówienie dotyczy zakupu maszyny nowej. 
 
g) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
h) Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT (naliczony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami), cenę brutto, okres gwarancji (w miesiącach) i termin realizacji. Cena podlegająca 
ocenie będzie to łączna cena netto obejmująca wszystkie elementy wykonania zamówienia. Wszystkie kwoty 
należy podać w PLN lub w walucie obcej (wraz ze wskazaniem, jaka to waluta) oraz zaokrąglać do 2 miejsc po 
przecinku. W przypadku składania ofert w walucie obcej, do przeliczenia wartości oferty zastosowany zostanie 
kurs waluty obcej zgodnie z danymi NBP, z dnia poprzedzającego dzień, w którym dokonano wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

6. Sposoby składania ofert: 

a) Osobiście w siedzibie firmy: KWAZAR Corporation Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Budy Grzybek (w 
zamkniętej kopercie opisanej: 

Zapytanie ofertowe nr 02/06/2021) 

lub 

b) Pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres firmy: KWAZAR Corporation Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 
144, 96-313 Budy Grzybek (w zamkniętej kopercie opisanej: zapytanie ofertowe nr 01/06/2021) 

lub 

c) Pocztą elektroniczną na adres mailowy: kwazar@kwazar.com.pl,  

oraz do wiadomości d.warnenski@kwazar.com.pl  

lub 

d) poprzez portal baza konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

Osobą odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie zapytania ofertowego jest: 

Pan Dariusz Warneński mail: d.warnenski@kwazar.com.pl nr tel. +48 856 40 30. 

7. Termin składania ofert 

Termin dostarczenia ofert upływa w dniu: 23 lipca 2021 r. (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego, 
a nie jej wysłanie). 
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Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu i tym samym nie będą podlegały ocenie przez 
Zamawiającego. 

W składzie komisji oceniającej oferty w ramach niniejszego zapytania ofertowego będą Pan Bartosz Przybylski, 
Sławomir Olszewski oraz Dariusz Warneński. 

8. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty. 

9. Kryteria oceny ofert: 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Kryteria oceny ofert Waga Maksymalna liczba punktów 

Cena netto Razem w PLN - 100 % 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

a) punkty w ramach kryterium Cena netto Razem w PLN będą przyznawane wg następującej formuły: 

C= 
Cmin 

X 100 
Cb 

Gdzie: 

C min – najniższa cena netto wśród ofert nieodrzuconych, 

C b – cena oferty badanej, 

C – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium Ceny. 

W oparciu o przyznaną punktację stworzona zostanie lista rankingowa ofert. Jeżeli nie będzie można wybrać 
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych 
kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

W przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych 
ofert. 

Punkty za każde kryterium będą obliczane do dwóch miejsc po przecinku. 

Ponadto Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zadaniami 
obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim, w tym m. in.: 

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,  
- zasady ochrony uczciwej konkurencji, 
- zasadą swobodnego przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, 
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania. 
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10. Informacje dodatkowe 

a) Zamawiający informuje, iż wszelkie zapytania do prowadzonego postępowania kierowane powinny być na 
adres pocztowy lub mailowy Zamawiającego. Zamawiający nie będzie udzielał indywidualnie żadnych informacji 
droga telefoniczną. 

b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego przesyłając 
prośbę o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, jednak nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu na składanie ofert. 

c) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

d) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić prośbę o wyjaśnienia bez rozpoznania. 

e) Treść pytań wraz z wyjaśnieniami opublikowane zostaną na portalu 

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu 
przeznaczonego na składanie ofert.  

g) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę za pomocą 
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno 
szczegółowo określać zakres wprowadzanych zmian w treści oferty lub informację o ofercie wycofywanej (np. 
nazwę i adres firmy, datę złożenia oferty). 

11. Rozstrzygnięcie/wybór ofert 

a) Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 10 dni roboczych od daty zakończenia 
terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną ̨opublikowane na stronie portalu Baza 
Konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem: https://kwazar.com.pl/about#przetargi-publiczne . 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z procesu oceny oferty niespełniającej któregokolwiek z 
warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawcy powiązanego osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. 

d) W toku oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub 
uzupełnień dotyczących złożonej oferty. W tym celu Zamawiający wyznaczy termin i zakres wymaganych 
wyjaśnień lub uzupełnień́. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia 
postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu. 



  
 

 

Nabór realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach: Osi priorytetowej 3 Wsparcie 
innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. 

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w Kwazar Corporation Sp. z o.o.” 

g) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy wartość złożonej oferty 
będzie przekraczała zaplanowany przez Wnioskodawcę budżet przeznaczony na realizacje tego zadania. 

12. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym. 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 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do 
bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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. 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku 
występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. 

13. Warunki zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą ̨ powodować ́ konieczność ́wprowadzenia zmian w 
treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

• zmiana terminu realizacji umowy, terminu płatności, itp., – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w 
momencie zawarcia umowy okoliczność ́ prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą 
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy 
zgodnie z zamówieniem, 

• zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 

• wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą ̨ wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez 
Wykonawcę ̨ i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać ́będzie formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

14. Klauzula 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”, 

Zamawiający informuje, że: 



  
 

 

Nabór realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach: Osi priorytetowej 3 Wsparcie 
innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. 
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• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KWAZAR Corporation Sp. z o.o.,  

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 3/05/2021 z dnia 26 maja 2021 r., 
na zakup maszyny do formowania rozdmuchem (1 sztuka) w ramach projektu: 

„Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w KWAZAR Corporation Sp. z o.o.”,  

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, 

• z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dane osobowe Wykonawcy objęte są przepisami o 
dostępie do informacji publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie 
powyższej regulacji zwrócą się o ich udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom 
zaangażowanym w proces realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach: 
Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac 
B+R, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również Oferentów, 
którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze w niniejszym postępowaniu, 

• podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Oferenta do 
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Oferenta z postępowania lub 
odrzuceniem jego oferty, 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan:  

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

o 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; 

o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

o 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. 

 

 

 

Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Umowa dostawy. 


