„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Znak sprawy: SKN.1.2018

Zamawiający:
Stowarzyszenie Królestwo Natury
76-248 Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przebudowa Izby Regionalnej w Motarzynie

Zatwierdził:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2017 poz. 562 z późn. zm. oraz z 2018 r. poz. 311, zwanej dalej ”Ustawą”) oraz
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru
wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.
Dębnica Kaszubska, 23 października 2018 r.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, adres poczty elektronicznej lub strony internetowej
Zamawiającego:
Dane Zamawiającego: Stowarzyszenie Królestwo Natury
Adres: 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a
tel. 59 813 23 07
e-mail: skn@debnicakaszubska.eu
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Izby Regionalnej
w Motarzynie. Roboty polegać będą na zmianach głównie w wewnątrz budynku mających na
celu dostosowanie pomieszczeń budynku do pełnienia funkcji izby Regionalnej poprzez
przebudowę dwóch pomieszczeń w celu utworzenia w nich sali dydaktycznej i muzealnej
oraz węzła sanitarnego.
2.2. Prace obejmować będą:
a) rozbiórkę części ścian i wykucie otworu drzwiowego,
b) wykonanie ścianek działowych w celu wydzielenia pomieszczenia WC,
c) remont schodów zewnętrznych,
d) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
e) montaż sufitów podwieszonych,
f) wymianę instalacji elektrycznej,
g) wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do nowej
armatury sanitarnej,
h) wymianę instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników,
i) wykonanie ścianek z konstrukcji lekkiej z płyty g-k na ruszcie stalowym,
j) roboty wykończeniowe i okładzinowe.
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiące
załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
2.4. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu
kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o przedmiar robót. Kosztorys ofertowy ma
charakter pomocniczy i służyć będzie w celach rozliczeniowych np. w przypadkach
konieczności rozliczenia robót w przypadku odstąpienia od umowy. Wykonawca do wyceny
zamówienia zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Finansowanie zamówienia:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie, podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
4. Termin wykonania robót:
Termin realizacji robót budowlanych: rozpoczęcie robót od dnia podpisania umowy,
zakończenie do dnia 11.03.2019 r.
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5. Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający ustala następujące warunki udziału w
postępowaniu:
5.1. warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie
uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty
budowlane obejmujące remont budynku, o wartości wykonanej roboty nie
mniejszej niż: 50 000 złotych brutto jedna robota (roboty budowlane wykonane
w ramach jednej umowy traktuje się jako jedną robotę);
2) wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:
a) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz. U z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się
minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika
budowy przy robotach branży konstrukcyjno-budowlanej.
(Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym
przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz
zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej).
5.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt. 5.1. Zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących dokumentów i oświadczeń:
5.2.1. wykazu robót budowlanych, wskazanych w pkt. 5.1. 1) Zapytania, wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego;
5.2.2. wykazu osób, wskazanych w pkt. 5.1. 2) Zapytaniu, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy wskazać osoby mające
pełnić wymagane funkcje kierownicze ze wskazaniem zadania, którego dotyczą. Wykaz
osób stanowi załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
6. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
6.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
6.2. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:
6.2.1. cena – waga kryterium 90%,
6.2.2. okres gwarancji – waga kryterium 10%.
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7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
7.1. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena
łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia
dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości
punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
7.1.1. cena (C) – ocenie zostanie poddana cena ryczałtowa brutto oferty za realizację
przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i
sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba
punktów – 90. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe
proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona
wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 90
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty;
7.1.2. okres gwarancji (G) – ocenie zostanie poddana zaproponowana przez Wykonawcę w
Formularzu oferty długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
Maksymalna liczba punktów – 10. Punkty zostaną przyznane według następujących
zasad:
a) zaoferowanie 36 miesięcy okresu gwarancji jakości - 0,00 pkt,
b) zaoferowanie 48 miesięcy okresu gwarancji jakości - 5,00 pkt,
c) zaoferowanie 60 miesięcy okresu gwarancji jakości - 10,00 pkt,
Uwaga!
Wykonawca może zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach: 36
miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca wskaże w Formularzu oferty odmienny niż wskazany
powyżej okres gwarancji, większy od 36 miesięcy Zamawiający uzna, iż oferowany
okres gwarancji wynosi dolną granicę przedziału, w którym się znajduje i przyzna
odpowiednią liczbę punktów za przedmiotowe kryterium. W przypadku zaoferowania
okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy bądź też braku wskazania długości okresu
gwarancji – oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja jakości
udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym
okresowi gwarancji producenta;
7.2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (P)
będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego
wzoru: P = C + G
7.3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7.4. 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,
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Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Warunki wykluczenia.
8.1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
8.1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
8.1.2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
8.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
8.1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej;
8.1.5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania zgodne w treści z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu.
9. Odrzuceniu podlegają oferty:
9.1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
9.2. złożone przez Wykonawcę niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
9.3. złożone przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych,
9.4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
10. Termin związania ofertą:
10.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
11.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11.2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.
U. z 2016 r. poz. 1030).
11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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11.4. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z
treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w
pkt. 11.3. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
11.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany
w pkt. 1 Zapytania ofertowego.
11.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Joanna Długoszewska ,
e-mail: skn@debnicakaszubska.eu, fax 59 813 23 07.
12. Opis sposobu przygotowania ofert:
12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
12.5. Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w
oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
12.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w
ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
12.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
12.11. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
12.11.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego;
12.11.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego;
12.11.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
12.11.4. wykaz robót, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do
Zapytania ofertowego;
12.11.5. wykaz osób, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do
Zapytania ofertowego;
12.11.6. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty
pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;
12.12. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
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12.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
12.14. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Stowarzyszenie Królestwo Natury, 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani
16a, pokój nr 25 oraz oznaczona napisem: Oferta: Przebudowa Izby Regionalnej w
Motarzynie.
12.15. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres
Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub
osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
12.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać
nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
12.17. Oferta złożona po terminie składania ofert, niezwłocznie zostanie zwrócona Wykonawcy.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
13.1. Ofertę należy złożyć w Siedzibie Stowarzyszenia Królestwo Natury, 76-248 Dębnica
Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, pokój nr 25 nie później niż do dnia
7 listopada 2018 r. do godz. 10:00.
13.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 listopada 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
tj. w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. ks. Antoniego Kani 16a.
13.3. Otwarcie ofert jest jawne.
14. Opis sposobu obliczenia ceny:
14.1. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 Wykonawca zobowiązany jest podać
cenę ryczałtową za realizację zadania, na które składa swoją ofertę.
14.2. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony
umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy
zamówienia rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
14.3. Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których
nie można wykonać zamówienia, w tym koszty osobowe, koszty dojazdu, a także podatek
VAT.
14.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
14.5. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy:
15.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy
stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
15.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
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15.3. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie
spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
15.4. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania
wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne,
15.5. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest
niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a
konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów lub
b) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych
prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
15.6. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn.
17. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Królestwo Natury, z
siedzibą przy ul. ks. Antoniego kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska,
2) inspektorem
danych
osobowych
jest
Katarzyna
Jakubowska
kontakt:
iod@debnicakaszubska.eu, telefon 693064318,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa Izby Regionalnej w
Motarzynie, dane identyfikujące postępowanie, SKN.1.2018, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania,
5) Pana/ Pani dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem
zasady trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) 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;
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.
10)Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie
spowoduje niemożliwość realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków
podatkowo-składkowych.
18. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 – Wykaz robót
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa

W-ce Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Królestwo Natury
/-/ Marta Łomża-Duszny

Członek Zarządu
Stowarzyszenia Królestwo Natury
/-/ Agnieszka Żukowska
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