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Zamawiający: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Gdańsk, ul. K. Leczkowa 1a 

tel.: 58 342 31 50, fax. 58 342 31 51, e-mail: mopr@mopr.gda.pl 

REGON: 002837021 NIP: 583-20-94-853 

 

 

Zapytanie 

 

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania dotyczącego zakupu usługi: ewaluacja w ramach 

projektu Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 

(POWR.04.01.00-00-DI10/17) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności 2014-2020. 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji w ramach projektu Gdański model deinstytucjonalizacji 

usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji w ramach projektu Gdański model 

deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi [dalej Projekt] wraz 

z opracowaniem rekomendacji do aktualizacji Gdańskiego zintegrowanego modelu wsparcia środowiskowego 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Opis minimalnego zakresu ewaluacji stanowi załącznik Zasady ewaluacji projektów deinstytucjonalizacji usług 

dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.  

Opis działań przyjętych w modelu stanowi załącznik Gdański zintegrowany model wsparcia środowiskowego 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 

2. Uczestnikami ewaluacji będą uczestnicy projektu, tj. osoby z zaburzeniami psychicznymi otrzymujące 

wsparcie w ramach realizacji projektu, osoby z najbliższego otoczenia w/w osób oraz kadra pracująca  

w Projekcie. Aktualnie liczba uczestników Projektu wynosi 200 osób, ale ze względu na ewentualne zmiany 

wprowadzane w sposobie i zakresie realizacji projektu za zgodą Instytucji Zarządzającej liczba ta może ulec 

zmianie o ok. 30%. Wykonawca będzie zobowiązany objąć badaniem wszystkich dodatkowych uczestników 

Projektu bez zmian warunków umowy, w tym ceny. Szacunkowa liczba osób będących najbliższym 

otoczeniem uczestników Projektu wynosi 60 osób, a szacunkowa liczba osób zatrudnionych do realizacji 

Projektu wynosi 50 osób. 

 

3. Ewaluacja będzie realizowana od dnia zawarcia umowy do 30 września 2020r.  
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4. Cena brutto za realizację ewaluacji jest całościową ceną i nie może ulec zmianie.  

 

5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena musi być wyrażona w PLN. 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, w tym ceny, z uwagi na 

ograniczone środki finansowe oraz konieczność spełnienia Wytycznych dotyczących kwalifikalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

7. Płatność będzie dokonywana kwartalnie tylko za faktycznie zrealizowane zadania.  

 

8. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia wszelkich niezbędnych zasobów kadrowych oraz 

technicznych do przeprowadzenia ewaluacji. 

 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do poddania się weryfikacji pod względem poprawnej realizacji ewaluacji, 

zgodnie z warunkami zamówienia. 

 

10. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia i bieżącego przekazywania Zamawiającemu dokumentacji 

potwierdzającej realizację ewaluacji, m.in. zestawień danych, raportów roboczych. 

 

11. Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia upoważnioną do 

kontaktów i reprezentowania Wykonawcy. 

 

12. Pozostałe szczegółowe warunki współpracy Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w umowie. 

 

 

III. Kod zamówienia według wspólnego słownika zamówień 

79419000-4 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji 

 

 

IV. Warunki udziału w postepowaniu oraz sposób ich weryfikacji 

1. Wykonawca musi wykazać, że:  

 

A.  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działań 

jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie trzy usługi, z których: 

a. każda była o wartości co najmniej 35 000zł brutto, 

b. co najmniej jedna polegała na wykonaniu badania ewaluacyjnego w obszarze ochrony zdrowia,  

w szczególności ochrony zdrowia psychicznego, 

c. co najmniej jedna polegała na wykonaniu badania ewaluacyjnego w obszarze pomocy społecznej,  

w szczególności pomocy środowiskowej, 

 

B.  dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, tj.: 

a. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika/koordynatora zespołu badawczego, posiadającą 

doświadczenie w kierowaniu/koordynowaniu co najmniej trzema badaniami ewaluacyjnymi  

o wartości każdego badania ewaluacyjnego co najmniej 35 000zł brutto, 

b. co najmniej dwiema osobami pełniącymi funkcję członków zespołu, z których każda spełnia 

przynajmniej jedno z poniższych wymagań: 

− posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednego badania ewaluacyjnego lub analizy, 

której przedmiotem była łączna ocena działań w obszarze ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej, 
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− posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednego badania ewaluacyjnego, 

przeprowadzonego co najmniej na poziomie projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

− posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednego badania ewaluacyjnego 

przeprowadzonego w obszarze działań dedykowanych osobom z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Ilekroć w niniejszym punkcie jest mowa o doświadczeniu poszczególnych osób należy przez to rozumieć bycie 

autorem lub współautorem raportu końcowego z badania ewaluacyjnego. 

 

2. Wykonawca nie może: 

 

A.  być powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego 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, 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) 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, 

 

B.  być w trakcie postępowania upadłościowego lub po ogłoszeniu upadłości, 

 

C. być partnerem współrealizującym Projekt.  

 

 

V. Kryteria oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

A. cena ofertowa (C) – 30%, 

B. zrozumienie zakresu badania i ram metodologicznych (ZB) – 20%, 

C. organizacja badania (OB) – 30% 

D. analiza i koncepcja zapobiegania ryzykom badawczym (AR) – 20%. 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę 

punktów obliczonych wg wzoru: 

P = C + ZB + OB. + AR 

gdzie 

P – całkowita liczba punktów 

C – liczba punktów w kryterium cena 

ZB – liczba punktów w kryterium zrozumienie zakresu badania i ram metodologicznych 

OB – liczba punktów w kryterium organizacja badania 

AR – liczba punktów w kryterium analiza i koncepcja zapobiegania ryzykom badawczym 

 

3. Ocena w kryterium cena ofertowa (C) 

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa wynosi 30 i zostanie obliczona według wzoru 

C =  najniższa cena oferowana brutto ÷ cena badanej oferty brutto × 30 

 

4. Ocena w kryterium zrozumienie zakresu badania i ram metodologicznych (ZB) 

Liczba punktów w kryterium zrozumienie zakresu badania i ram metodologicznych (ZB) wynosi maks. 20  

i zostanie oceniona na podstawie trafności zaproponowanych dodatkowych pytań badawczych oraz 

obliczona w następujący sposób: 

        za trafność zaproponowanych dodatkowych pytań badawczych w stosunku do celów badania do 20 punktów,  
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        tj.: 

a. brak propozycji dodatkowych pytań badawczych lub propozycja pytań nietrafnych w stosunku do 

celów badania – 0punktów, 

b. każde dodatkowe pytanie trafne w stosunku do celów badania – 5 punktów. 

Ocenie będą podlegać jedynie pierwsze cztery pytania badawcze zaproponowane w ofercie.  

Za trafne pytanie badawcze zostanie uznane takie, które nie powiela i nie uszczegóławia celów badania 

oraz pytań już zaporoponowanych przez Zamawiającego w Zasadach ewaluacji projektów 

deinstytucjonalizacji usług dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz nie ma charakteru 

narzędziowego, ale eksploruje nowe zagadnienia pozostając jednocześnie w ścisłym związku  

z przedmiotem badania. 

 

5. Ocena w kryterium organizacja badania (OB) 

Liczba punktów w kryterium organizacja badania (OB) wynosi maks. 30 i zostanie oceniona na podstawie: 

trafności propozycji koncepcji badania – maks. 15 punktów i poprawności ogólnej koncepcji badawczej – 

maks. 15 punktów oraz obliczona w następujący sposób: 

A. za trafność propozycji koncepcji badania, polegającej na zweryfikowaniu komplementarności i skuteczności 

wsparcia realizowanego w ramach Projektu do 15 punktów, tj.: 

a. brak zaproponowania koncepcji badania, koncepcja nie jest wykonalna lub nie jest trafna  

w stosunku do celów badania – 0 punktów 

b. zaproponowanie trafnej koncepcji badania w stosunku do celów badania – do 15 punktów 

Jeśli oferta nie uzyska min. 60% punktów za trafność koncepcji badania będzie podlegała odrzuceniu. 

B. za poprawność ogólnej koncepcji badawczej do 15 punktów, tj.:  

a. brak spójnego ciągu logicznego pomiędzy celami badania a źródłami danych, technikami 

badawczymi, analizą i wnioskowaniem wraz kontekstem naukowo-badawczym – 0 punktów, 

b. zachowanie spójnego ciągu logicznego pomiędzy celami badania a źródłami danych, technikami 

badawczymi, analizą i wnioskowaniem wraz kontekstem naukowo-badawczym – do 15 punktów 

Jeśli oferta nie uzyska min. 60% punktów za poprawność ogólnej koncepcji badawczej będzie podlegała 

odrzuceniu. 

 

6. Ocena w kryterium analiza i koncepcja zapobiegania ryzykom badawczym (AR) 

Liczba punktów w kryterium analiza i koncepcja zapobiegania ryzykom badawczym (AR) wynosi maks. 20  

i zostanie oceniona na podstawie trafności koncepcji zapobiegania potencjalnym ryzykom badawczym oraz 

obliczona w następujący sposób: 

za trafność koncepcji zapobiegania potencjalnym ryzykom badawczym w stosunku do opisu potencjalnych 

ryzyk badawczych do 20 punktów, tj.: 

a. brak zaproponowania lub brak trafności koncepcji zapobiegania potencjalnym ryzykom badawczym 

w stosunku do opisu potencjalnych ryzyk badawczych – 0 punktów, 

b. zaproponowanie trafnej koncepcji zapobiegania potencjalnym ryzykom badawczym w stosunku do 

opisu potencjalnych ryzyk badawczych – do 20 punktów 

Za trafność koncepcji zapobiegania potencjalnym ryzykom badwczym należy rozumieć zaproponowanie 

działań, które są wykonalne, możliwe do zastosowania oraz zapewniają możliwość podejmowania 

działań wyprzedających w stosunku do opisanych ryzyk. 

Jeśli oferta nie uzyska min. 60% punktów za trafność koncepcji zapobiegania potencjalnym ryzykom 

badawczym w stosunku do opisu potencjalnych ryzyk badawczych będzie podlegała odrzuceniu. 

 

7. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch 

miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie 

występuje różnica w liczbie przyznanych punktów. 
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8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 

ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

9. Oceny złożonych ofert dokonywać będą członkowie komisji Zamawiającego. 

 

 

VI. Oferta i załączniki 

1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę z załącznikami, w języku polskim i w formie pisemnej. 

 

2. Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze. 

 

3. Oferta musi zawierać: 

A. formularz ofertowy stanowiący załącznik do ogłoszenia, 

B. opis badania zawierający minimalny zakres opisany w  Zasadach ewaluacji projektów deinstytucjonalizacji 

usług dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, 

C. wyraźnie zaznaczone i wyodrębnione części opisu badania podlegające ocenie zgodnie z kryteriami 

oceny ofert przedstawionymi w pkt. V, 

D. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

oraz punkt, 

E. pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie, jeżeli osoba podpisująca ofertę 

działa na podstawie pełnomocnictwa. 

 

4. Dokumenty wymagane przez niniejsze zapytanie powinny zostać złożone przez Wykonawcę wg warunków  

i postanowień zawartych w zapytaniu. 

 

5. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeśli Wykonawca: 

A. nie złoży wyżej wymienionych dokumentów,  

B. dokumenty nie spełnią wymogów niniejszego zapytania,  

C. oferta nie będzie podpisana, 

D. dokona zmian merytorycznych we wzorach dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego. 

 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ofert. 

 

7. Zamawiający poprawi w ofertach: 

A.  oczywiste omyłki pisarskie, 

B.  oczywiste omyłki rachunkowe. 

 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

 

VII. Sposób i miejsce złożenia oferty  

1. Oferta musi zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do 

zapytania ofertowego. Oferta musi być złożona w formie papierowej. 

 

2. Oferta powinna być spięta ze wszystkimi załącznikami w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie,  

a każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę. 

 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę.  
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4. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy Wykonawcy w formularzu oferty 

oraz innych załączonych do niej dokumentach muszą być czytelne. 

 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1a, (parter, kancelaria ogólna) 

osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2018r. do godziny 900. Decyduje 

data wpływu oferty do Zamawiającego. 

 

7. Wykonawca musi umieścić ofertę z załącznikami w zamkniętej kopercie, opisać nazwą i adresem 

Wykonawcy oraz napisem: „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób  

z zaburzeniami psychicznymi oferta na przeprowadzenie ewaluacji projektu”. 

 

8. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

VIII.  Opis postępowania   

1. Ocenie poddane zostaną tylko oferty spełniające warunki określone w niniejszym zapytaniu. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu ofert. 

 

3. Złożone oferty zostaną otwarte dnia 14.08.2018r. o godzinie 915 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy 

ul. Leczkowa 1a, w małej sali konferencyjnej na parterze. 

 

4. Informacja o wyborze najlepszej oferty nastąpi nie później niż 20.08.2018r. 

 

5. Postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. W przypadku wprowadzenia 

istotnych zmian w treści zapytania Zamawiający wydłuży termin składania ofert. 

 

7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 

 

8. O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty. 

 

 

IX. Dodatkowe informacje   

1. Osobą upoważnioną do kontaktu ws. zapytania po stronie Zamawiającego jest Magdalena Chełstowska. 

 

2. Wszelkie pytania, wnioski i informacje Wykonawca przekaże pisemnie na adres Zamawiającego lub mailem 

na adres magdalena.chelstowska@mopr.gda.pl. Odpowiedzi, zawiadomienia i informacje Zamawiającego 

będą dostarczane Wykonawcom drogą mailową. Dodatkowo treść pytań i odpowiedzi będzie zamieszczana 

na stronie www Zamawiającego. 

 

3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

4. Termin związania ofertą wynosi 50 dni od upływu terminu składania ofert. 
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5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

6. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez Wykonawców 

spełniających warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. 

 

8. Poprzez złożenie oferty Wykonawca akceptuje warunki postępowania wskazane w niniejszym zapytaniu  

i załącznikach do niego. 

 

9. Wykonawca zobowiązany zostanie do przestrzegania zasad równości i niedyskryminacji. 

 

10. Wykonawca przygotowuje i składa ofertę na własny koszt, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania. 

 

11. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec 

Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją niniejszego postępowania, za wyjątkiem 

odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie. 

 

12. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze. 

 

13. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych. 

 

14. Wynagrodzenie za realizacje usługi będzie finansowane w ramach projektu: Gdański model 

deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (POWR.04.01.00-00-

DI10/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

 

X. Załączniki 

1. Zasady ewaluacji projektów deinstytucjonalizacji usług dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. 

2. Gdański zintegrowany model wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

3. Formularz oferty. 

 

        

XI. Ochrona danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016r. – informuję, 

iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada 

Leczkowa 1A, telefon: 58/342-31-50, faks: 58/342-31-51, e-mail: mopr@mopr.gda.pl; 

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych; 

3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „ustawa Pzp”; 
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4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z umową  

o dofinansowanie Projektu tj. przez okres realizacji umowy oraz przez okres trwałości projektu – nie mniej niż 

6 lat; 

5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

7) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych**, 

c) na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do usunięcia 

danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, 

c) na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 
* informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych 
** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników 
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


