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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2022 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach w związku  

z zamiarem rozpoczęcia I etapu prac związanych z prowadzeniem robót budowlanych oraz prac 

restauratorskich i konserwatorskich w obrębie kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra  

i Pawła w Częstoborowicach, w ramach programu Ochrona zabytków Ministerstwa Kultury  

i dziedzictwa Narodowego, przeznaczonego na realizację zadania pn. „Częstoborowice, kościół pw. św. 

Apostołów Piotra i Pawła (2 poł. XVII w.): prace remontowo-konserwatorskie w obrębie murów 

fundamentowych i elewacji”, zaprasza do składania ofert na zrealizowanie robót w 2022 r. 

 

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach, zwana dalej 

„Zamawiającym”  

Częstoborowice 131, 21-065 Rybczewice,  

NIP: 7132314153, REGON:  040032233,  

Adres poczty elektronicznej: czestoborowice@gmail.com 

Strona internetowa Zamawiającego: https://www.czestoborowice.org 

Tel. do kontaktu ws. zapytania: 602 490 679 

1.2. Miejsce oraz sposób upublicznienia Zapytania ofertowego: 

https://www.czestoborowice.org/aktualności-1/zapytanie-ofertowe-1-2022 

Rozdział 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA 

2.1 Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (t. j Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone 

jest zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

2.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

Rozdział 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remont zabytkowego 

kościoła w Częstoborowicach – I etap”. 

3.2. Zakres prac  obejmuje w szczególności: prace rozbiórkowe, przygotowanie i wykonanie 

niezbędnych izolacji murów fundamentowych. 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego 

stanowiącym opis zakresu robót będących przedmiotem zamówienia, który zawiera: 

a) Projekt budowlany (w odniesieniu do niniejszego zapytania w tym zakresie w jakim odpowiada 

planowanym pracom w 2022 r., zgodnie z przedmiarem robót) 

b) Przedmiar robót 

Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji 

projektowej, o której mowa w pkt 3.3. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie  

https://www.czestoborowice.org/
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w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku  

do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego 

wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 3.3. 

Uzyskanie dodatkowych informacji jest możliwe bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

Budynek kościoła to obiekt funkcjonujący. W związku z powyższym, Wykonawca musi założyć takie 

etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewnić bezpieczne 

funkcjonowanie świątyni i prowadzić roboty budowlane w sposób nieutrudniający funkcjonowaniu 

budynku. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia ciągłości pracy Świątyni. 

Na roboty budowlane zostało wydane pozwolenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac z zachowaniem warunków określonych 

w wydanym pozwoleniu.  

3.4. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu 

budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

 

3.5. Rozwiązania równoważne. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca 

powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 

przykładowo i określają minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych 

i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie 

na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który 

zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji 

zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego 

3.6. Gwarancja. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu oferty, ale nie mniej niż 24 

miesiące. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające 

z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

3.7. Podwykonawcy. 

Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby,  

oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców. 

3.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  



Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach 

Częstoborowice 131, 21-065 Rybczewice 

czestoborowice@gmail.com 

3.9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Rozdział 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.  

Rozdział 5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

5.1.1. dysponują lub będą dysponować podczas realizacji zamówienia:  

a) min. jedną osobą która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi, których zakres umożliwia mu kierowanie robotami 

objętymi przedmiotem zamówienia. Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz osób stanowiący Załącznik 

Nr 3 do Zapytania ofertowego. 

5.2. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

(Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

(Beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) 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 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 nastąpi w oparciu o analizę oświadczenia Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych 

lub kapitałowych z Zamawiającym (Beneficjentem) Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego. W sytuacji 

wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 6.2 Zapytania ofertowego, Wykonawca będzie 

podlegał wykluczeniu z postępowania. 

5.3. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. 

zm.). 6.4. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 6.3 podlegają: 1) 

wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 

maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem 

Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i 

rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w 

odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 



Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach 

Częstoborowice 131, 21-065 Rybczewice 

czestoborowice@gmail.com 

mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy; 2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających 

w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 

z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w 

sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. 

zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego .; 3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 

maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem 

Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i 

rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w 

odniesieniu do działań odważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub 

im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisany na listę o której 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy o braku podstawy 

wykluczenia wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.) Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego.  

5.4. Zamawiający ma prawo zbadać podstawy wykluczenia i spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu jedynie wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. 

5.5.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

5.6.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać  

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Rozdział 6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu. 

Rozdział 7 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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7.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

7.2. Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego.  

7.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.  

7.4. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez Wykonawcę.  

7.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy.  

7.6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać 

dołączone do oferty.  

7.7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 

się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

7.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na realizację zamówienia. Wykonawca określa cenę 

realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto za wykonanie całego 

zamówienia. Cenę podaną w formularzu oferty Wykonawca wylicza w oparciu o Zapytanie ofertowe 

wraz z załącznikami. 

7.10.Oferta musi zawierać:  

a) Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego) – w przypadku składania oferty przez 

podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich 

wykonawców składających ofertę wspólną.  

b) Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 5 Zapytania ofertowego.  

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. (jeżeli dotyczy);  

7.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt. 8.9 można złożyć:  

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: 

czestoborowice@gmail.com 

Ofertę i inne dokumenty za pośrednictwem adresu email Zamawiającego należy złożyć w postaci skanu 

dokumentu zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. lub  

b) umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej 

zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na 

kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach,  

mailto:czestoborowice@gmail.com
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Częstoborowice 131, 21-065 Rybczewice,  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2022 

Rozdział 8 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

8.1 Ofertę należy złożyć:  

a) za pośrednictwem adresu e-mail Zamawiającego: czestoborowice@gmail.com.  

Ofertę i inne dokumenty za pośrednictwem poczty e-mail Zamawiającego należy złożyć w postaci skanu 

dokumentu zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

lub  

b) w siedzibie Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła  

w Częstoborowicach, Częstoborowice 131, 21-065 Rybczewice  

8.2 Ofertę należy złożyć wersji elektronicznej bądź papierowej do dnia 22.09.2022 r.  

Decyduje data wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 9.1. 

8.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia 

zapytania w każdym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

Rozdział 10 OCENA OFERT, OGŁOSZENIA WYNIKÓW, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

9.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

9.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium: 
 

 Kryterium Znaczenie 
procentowe 

Maksymalna liczba 
punktów 

1. Cena 100% 100 

 
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 
PC = (P N/P B) x 80 pkt 
gdzie, 
PC - ilość punktów za kryterium cena, 
PN - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 
PB – cena oferty badanej. 
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe oferty po 
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik 
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 
9.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień 

dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia 

(jednokrotnie). Może również poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.  

9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

9.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 
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9.6. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub w inny zaakceptowany przez 

Zamawiającego sposób. 

9.7. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę możliwe jest podpisanie umowy z 

kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

9.8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedkłada szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych 

prac z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto zadania, Kosztorys budowlany musi być szczegółowy 

i zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową 

zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku – dla analiz 

indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. Musi być 

zweryfikowany i zatwierdzony przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pod 

względem zgodności z wydanym pozwoleniem) i inspektora nadzoru inwestorskiego (w zakresie 

zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów) oraz podpisany przez wykonawcę prac, 

kierownika robót i przedstawiciela beneficjenta. 

9.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z 

realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 

sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego. 

Rozdział 10 OCHRONA 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), zwane dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 

przekazał w niniejszym postępowaniu;  

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia;  

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

zostanie dokumentacja postępowania;  

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych;  

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących służy 

realizacji procesu wyłonienia Wykonawcy na wskazane zadanie 

6) Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o 

ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi horyzontalnymi oraz nie narusza 

integralności protokołu oraz jego załączników; − 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; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza 

przepisy RODO;  
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7) Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Rozdział 11 ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Załącznik 1 a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – projekt budowlany 

Załącznik 1 b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - przedmiar robót 

Załącznik 2 Formularz ofertowy  

Załącznik 3 Wykaz osób 

Załącznik 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych 

Załącznik 5 Oświadczenia Wykonawcy o braku podstawy wykluczenia wskazanych w art. 7 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 


