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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/LOTKOS z dnia 1 września 2020 r. 

dot. opracowania „Średniookresowych scenariuszy rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce” 

 w ramach projektu „Sektorowa Rada Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego” 

 

 

 

1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 

79315000-5 – usługi badań społecznych  

 

2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Thales Polska Sp. z o. o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, 

NIP 7790000215  REGON 632093446 

Telefon: (22) 63-95-200  

Adres e-mail: recepcja@thalesgroup.com 

www: http://www.thalesgroup.com 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiot Zamówienia obejmuje przeprowadzenie badań jakościowych metodą desk research  

i bazując na wynikach tych badań przygotowanie studium pt. „Średniookresowe scenariusze rozwoju 

przemysłu kosmicznego w Polsce” w ramach projektu „Sektorowa Rada Kompetencji przemysłu 

lotniczo-kosmicznego”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie umowy  

o dofinansowanie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

(PARP). 

 

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

15 września (wtorek) 2020 r. 

 

5. PODSTAWA PRAWNA  

Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 

z późn. zm.). Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami zasady konkurencyjności, o której mowa 

w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

  

mailto:recepcja@thalesgroup.com
http://www.thalesgroup.com/
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6. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Celem Zamówienia jest: 

A. Przeprowadzenie jakościowych badań sektora kosmicznego metodą desk research.  

W ramach badania nastąpi identyfikacja zbiorów danych – strategicznych dokumentów  

na poziomie polskim i międzynarodowym kształtujących sektor kosmiczny dziś  

i w perspektywie następnych 10 lat. Przeprowadzone zostanie opracowanie zbioru 

potencjalnych zmiennych, które wpływają na rozwój sektora (w tym finansowanie sektora, 

cele strategiczne agencji kosmicznych mających wpływ na sektor polski). Badanie powinno 

obejmować analizę statystyczną najistotniejszych danych (m.in. finansowych, liczby 

realizowanych projektów w sektorze polskim). W ramach badania powinny zostać 

wyznaczone trendy związane z kierunkiem rozwoju sektora kosmicznego w Polsce  

i otoczenia międzynarodowego. Trendy te powinny zostać zinterpretowane w odniesieniu 

do zapotrzebowania na konkretne grupy kompetencji/kwalifikacji na rynku pracy. 

B. Opracowanie, na podstawie przeprowadzonego badania (litera A powyżej), studium  

pt. . „Średniookresowe scenariusze rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce”. Studium 

ma zawierać analizę kierunków rozwoju polskiego sektora kosmicznego w perspektywie 

do 10 lat. Studium ma być wykonane w formie pisemnej-elektronicznej (w postaci 

dokumentu przekazanego Zamawiającemu w formacie doc i pdf). Studium zawierać ma co 

najmniej rozdziały, które w sposób wyczerpujący uwzględnią poniższe obszary (które 

przebadane zostały w ramach badania desk research): 

a. Uwarunkowania rozwoju branży kosmicznej w Polsce, Europie, USA i innych wiodących 

krajach. Porównanie silnych i słabych stron graczy na rynku kosmicznym (Europa, USA, 

Chiny, inni liczący się gracze).  

b. Przegląd dokumentów strategicznych związanych z sektorem kosmicznym na poziomie 

Polski i Europy. 

c. Przegląd i analiza inteligentnych specjalizacji związanych z sektorem kosmicznym na 

poziomie regionalnym i krajowym. Pokazanie, w których inteligentnych specjalizacjach 

wskazane są obszary rozwoju przemysłu kosmicznego i jakie dodatkowe 

uwarunkowania narzucane są przez istniejące inteligentne specjalizacje na poziomie 

krajowym i regionalnym.  

d. Uwarunkowania interwencji państwa 

i. Prognozy rozwoju portfeli zamówień inwestorów publicznych (na poziomie 

krajowym i europejskim) – w oparciu o programy i inicjatywy krajowe  

i programy i inicjatywy międzynarodowe w szczególności programy 

Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Unii Europejskiej 

ii. Pomoc publiczna i inne rodzaje wsparcia planowane do realizacji na poziomie 

krajowym i europejskim 

e. Modele rozwoju branży na przykładzie 5 wybranych państw (w tym 3 państwa 

europejskie, pominięte mają zostać USA, Chiny, Indie, Rosja jako państwa 

nieprzystające do modelu, którym może podążać Polska) 

f. Czynniki wpływające na rozwój branży: 

i. Ekonomiczne 

ii. Społeczne 
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iii. Techniczno-technologiczne 

iv. Ekologiczne 

v. Polityczne 

g. Przyjęte modele scenariuszy 

i. Średniookresowy Scenariusz I - szybkiego wzrostu 

1. Uwarunkowania 

2. Kamienie milowe kompetencji 

3. Bariery rozwoju 

4. Przewidywane zapotrzebowanie na komptencje/kwalifikacje w branży 

kosmicznej w wyniku realizacji Scenariusza 1 

ii. Średniookresowy Scenariusz II - umiarkowanego wzrostu 

1. Uwarunkowania 

2. Kamienie milowe kompetencji 

3. Bariery rozwoju 

4. Przewidywane zapotrzebowanie na kompetencje/kwalifikacje w 

branży kosmicznej w wyniku realizacji Scenariusza 2 

iii. Średniookresowy Scenariusz III – rozwój endogeniczny branży 

1. Uwarunkowania 

2. Kamienie milowe kompetencji 

3. Bariery rozwoju 

4. Przewidywane zapotrzebowanie na kompetencje/kwalifikacje w 

branży kosmicznej w wyniku realizacji Scenariusza 3 

h. Omówienie scenariusza najbardziej prawdopodobnego 

i. Uwarunkowania 

ii. Kamienie milowe kompetencji 

iii. Bariery rozwoju 

iv. Przewidywane zapotrzebowanie na kompetencje/kwalifikacje w branży 

kosmicznej w wyniku realizacji Scenariusza 

i. Omówienie źródeł finansowania rozwoju polskiej branży kosmicznej z uwzględnieniem 

środków publicznych i funduszy prywatnych (w tym VC). 

j. Wpływ czynników zewnętrznych na rozwój branży, w tym COVID-19, susza, zmiany 

klimatyczne w ujęciu globalnym 

k. Podsumowanie 

2) Studium powinno zawierać następujące elementy: 

a. spis treści; 

b. streszczenie (najważniejsze wnioski i rekomendacje); 

c. krótkie wprowadzenie zawierające opis przedmiotu, celu i podstawowych założeń 

studium; 

d. spis tabel, wykresów, rysunków (rycin) wraz z ich opisem, zgodnie z wymaganiami dla 

dostępności dokumentów cyfrowych; 

e. bibliografię; 

f. długość studium 300-400 tys. znaków. 
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3) Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną - raport w formacie pptx prezentujący 

wnioski z przeprowadzonego studium, z wykorzystaniem tabeli i wykresów. Prezentację 

multimedialną wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej. 

4) Termin realizacji zamówienia: od 20 września 2020 r. do 20 grudnia 2020 r. 

5) Dodatkowe wymagania: 

a) Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w realizacji Zamówienia Wytyczne w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz Standardy dostępności dla polityki spójności 

2014-2020, obowiązujące w momencie zawarcia umowy, w tym: 

i. stosować język i grafikę wrażliwe lub neutralne ze względu na płeć, 

ii. uwzględniać w statystykach odnoszących się do badań i wynikach badań 

przedstawionych w studium kategorię płci i problematykę równości płci w 

obszarze tematycznym Badań, 

iii. zrealizować badania i studium zgodnie z zasadami dostępności dla os. 

z niepełnosprawnościami. 

b) Wykonawca zobowiązany będzie do oznaczenia wszystkich dokumentów/materiałów 

związanych z realizacją Projektu zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami 

promocji i oznakowania projektów” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 

oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej Systemu Rad ds. Kompetencji. 

c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia 

w następujących okolicznościach:  

i. warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności 

uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy o udzielenie Zamówienia, jak również w przypadku gdy ze względu na 

interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,  

ii. sposób wykonania przedmiotu Zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu 

realizacji Zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa  

iii. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w 

trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających w obszarze 

poszerzenia zawartości merytorycznej rozdziałów o których mowa w punkcie 

6.1)B lub dodania nowych rozdziałów, w wysokości nieprzekraczającej 30% 

wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te 

zamówienia będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

6) Wynagrodzenie Wykonawcy: 

Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie płatne po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia na 

podstawie protokołu odbioru. Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty zaliczki (w 

wysokości nie przekraczającej 30%) na podstawie umotywowanej prośby Wykonawcy. 
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7. WYKONAWCA 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, spełniający wymagania określone 

w punkcie 13 Zapytania. Z niniejszego postępowania wykluczeni są Wykonawcy będący osobami 

zatrudnionymi w instytucjach uczestniczących w ramach stosunku pracy w realizacji programów 

operacyjnych, określonych w Wytycznych, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne 

finansowanie, w rozumieniu Wytycznych. 

 

8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Mariusz Marczewski,  

nr tel.: +48 882 199 241, e-mail: mariusz.marczewski@thalesgroup.com 

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym Zapytaniem należy kierować 

na adres e-mail: mariusz.marczewski@thalesgroup.com  

 

9. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE ZAPYTANIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania.  

2) Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienia w zakresie treści złożonej Oferty. 

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść Zapytania. Dokonana zmiana Zapytania zostanie niezwłocznie zamieszczona na 

stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Modyfikacja 

treści Zapytania będzie wiążąca przy składaniu ofert. 

4) W przypadku, gdy zmiana, o której mowa w ppkt 3), będzie istotna tj. w szczególności dotyczyć 

będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, 

warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian w ofertach i zamieści tę 

informację na stronie internetowej, podanej w punkcie poprzednim. 

 

10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Oferta powinna być wypełniona na druku „OFERTA” (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi 

załącznikami. 

2) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

5) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

6) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7) W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, 

poświadczone przez Wykonawcę.  

8) Cena podana w ofercie ma być wyrażona w złotych polskich. 

9) Cena podana w ofercie zawiera koszt przekazania praw autorskich do dzieła na rzecz 

Zamawiającego.  

mailto:mariusz.marczewski@thalesgroup.com
mailto:mariusz.marczewski@thalesgroup.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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10) Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści Zapytania. Oferta musi 

zawierać wymagane załączniki. 

11) Wymagane dokumenty należy złożyć w formie skanu oryginałów lub skanu kopii poświadczonej  

„Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). 

12) Oferta i dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę 

uprawnioną do składnia ofert w imieniu Wykonawcy (za podpis uznaje się własnoręczny podpis 

złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby lub podpis elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy. 

13) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 

14) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę 

i ponumerowane. 

15) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tekst jednolity Dz.U. Z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wykonawca powinien to wyraźnie 

zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Z uwagi na wymogi związane 

z niniejszym postępowaniem Zamawiający nie dopuszcza zastrzegania w ofercie jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa: informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny oferty, 

elementów merytorycznych oferty podlegających ocenie, w tym doświadczenia. 

16) Ofertę przygotowaną w sposób opisany w niniejszym punkcie, podpisaną i opatrzoną pieczęcią 

należy zeskanować i zapisać w formacie pdf (alternatywnie: oferta może być podpisana 

podpisami elektronicznymi, zgodnie z reprezentacją w dokumencie rejestrowym) w celu 

przesłania jej w wersji elektronicznej: 

a) e-mailem na adres: mariusz.marczewski@thalesgroup.com wpisując w temacie 

wiadomości: „Zapytanie ofertowe 1/2020/LOTKOS”. Preferowane jest przesłanie skanu 

pełnej oferty w jednym pliku. W przypadku przesłania oferty w kilku plikach i/lub w kilku 

wiadomościach należy wskazać w tytule wiadomości zapis „Zapytanie ofertowe 

1/2020/LOTKOS – część … z …” 

lub 

b) Za pośrednictwem bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.fundusze 

europejskie.gov.pl/, zgodnie z wymaganiami bazy konkurencyjności. 

 

11. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Oferty należy przesłać e-mailem na adres: mariusz.marczewski@thalesgroup.com podając w 

temacie wiadomości „Zapytanie ofertowe 1/2020/LOTKOS” lub za pośrednictwem bazy 

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

2) Termin składania ofert upływa dnia 15 września 2020 r. (wtorek) do godziny 24:00.  

UWAGA! Liczy się data i godzina wpływu oferty na wskazany wyżej adres e-mail Zamawiającego. 

Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. 

 

  

mailto:mariusz.marczewski@thalesgroup.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:mariusz.marczewski@thalesgroup.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni i rozpoczyna się od dnia upływu terminu 

składania ofert. W przypadku przedłużenia terminu składnia ofert, termin związania ofertą, 

ulegnie automatycznie przesunięciu o ilość dni przedłużających termin składania ofert.  

 

13. OPIS WARUNKÓW STAWIANYCH OFERENTOM 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający poniższe warunki: 

1) Posiadają doświadczenie związane z przedmiotem Zamówienia: 

a) w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed ogłoszeniem Zapytania wykonali prawidłowo co 

najmniej 1 (jeden) raport dotyczący rozwoju polskiej branży kosmicznej dla podmiotu 

zewnętrznego o wartości przynajmniej 50 tysięcy PLN brutto.  

b) w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed ogłoszeniem Zapytania przygotowali 

przynajmniej jeden autorski kurs nauczania związany z zagadnieniami sektora 

kosmicznego realizowany w ramach nauczania formalnego lub poza formalnego. 

c) posiadają udokumentowane rozeznanie w tematyce inwestycji w branżę kosmiczną 

(np. udokumentowana współpraca z podmiotami Venture Capital, 

udokumentowane zaangażowanie w inkubatory lub akceleratory branży kosmicznej). 

2) Mają potencjał kadrowy do realizacji Zamówienia, tj.: oferent dysponuje zespołem 

ekspertów złożonym z co najmniej 3 osób, w którym: minimum jedna osoba posiada co 

najmniej stopień naukowy doktora w specjalności technicznej bądź ścisłej związanej z 

sektorem kosmicznym. Każdy z ekspertów posiada wykształcenie wyższe i min. 3 letnie 

praktyczne doświadczenie w prowadzeniu analiz i badań w obszarze (1) sektora kosmicznego, 

(2) edukacji formalnej lub pozaformalnej, (3) rynku pracy. Doświadczenie to musi być zdobyte 

w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 3 – letnie praktyczne doświadczenie 

oznacza, że w każdym roku liczonym do doświadczenia osoba wchodząca w skład zespołu 

wykonała lub uczestniczyła w wykonaniu minimum 1 usługi, której przedmiotem była analiza, 

badanie, sporządzenie ekspertyzy, doradztwo, opracowanie programu nauczania, w temacie 

przynajmniej jednego z wyżej wymienionych obszarów. Osoby wchodzące w skład zespołu 

muszą mieć łącznie doświadczenie w każdym z wymienionych obszarów (przynajmniej 1 rok 

w każdym z obszarów łącznie dla zespołu ekspertów). W przypadku zmiany przez wybranego 

Wykonawcę zespołu ekspertów przypisanego do projektu, Zamawiający musi zostać 

powiadomiony o tym fakcie i wyrazić pisemną zgodę. Nowy skład zespołu ekspertów musi 

spełniać wymagania opisane w niniejszym punkcie.  

3) Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem/zmawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 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,  
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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.  

4) Nie jest zatrudniony w ramach stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji 

programów operacyjnych, określonych w Wytycznych, chyba, że nie zachodzi konflikt 

interesów lub podwójne finansowanie, w rozumieniu Wytycznych – weryfikacja w postaci 

oświadczenia na wymaganym wzorze zgodnym z załącznikiem nr 4 do Zapytania. 

 

14. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi złożyć niżej wymienione dokumenty:  

1) Ofertę, zgodną w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1. 

2) Wykaz doświadczenia, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2, w tym: wykaz 

zrealizowanych raportów i badań, wykaz przygotowanych kursów, informację o rozeznaniu 

w programach Unii Europejskiej w obszarze technologii kosmicznych, informację o 

rozeznaniu w tematyce inwestycji w polską branżę kosmiczną. 

3) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, zgodne ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3. 

4) Oświadczenie o niezatrudnieniu w instytucjach, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 4. 

5) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodne ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 5. 

6) Informację o zespole ekspertów wraz z opisanym doświadczeniem ekspertów załącznik nr 6. 

 
15. WYJAŚNIENIA, ODRZUCENIE OFERT 

1) Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców -  

w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert, w tym załączonych dokumentów. Zamawiający za zgodą Wykonawcy dokona 

poprawek złożonych ofert w zakresie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. 

2) W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego,  

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych 

w pkt 10, 13 i 14 Zapytania, 

c) przedstawi nieprawdziwe informacje, 

d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,  

e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi 

wytycznymi).  

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 40% od 

szacunkowej wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się do 
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Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów 

oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie oszczędności metody 

wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków 

wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. 

Nr 157, poz. 1314), 

3) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

W przypadku gdy oferta Wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej 

ceny, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę 

wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 

z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

4) W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują 

środki ochrony prawnej. 

 

16. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach 

dostarczonych wraz z ofertą. Ocena punktowa w zakresie ww. kryteriów zostanie dokonana 

zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 

i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać ich spełnianie: 

 

Cena  (C) - 100 % 

 

1) Ocena punktowa kryterium Cena (C): 

 

Cena = najniższa oferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty x 100 pkt 

 

Maksymalnie można uzyskać 100 (sto) punktów w kryterium Cena (C) zgodnie z algorytmem 

powyżej. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879:part=a2u3&full=1
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Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium oceny: Cena (max 100 pkt) 

 

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Weryfikacja spełniania kryterium nastąpi na podstawie 

Oferty. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta nie podlegająca wykluczeniu, która otrzymała 

najwyższą liczbę punktów oceny w ramach Zamówienia i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający 

może przeznaczyć na udzielenie Zamówienia. Jeżeli cena oferty o najwyższej liczbie punktów 

oceny przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć (zgodnie z budżetem Projektu) na 

udzielenie  Zamówienia, Zamawiający podejmie negocjacje cenowe z niniejszym Wykonawcą i 

pozostałymi Oferentami, których Oferty nie podlegały wykluczeniu. W ramach negocjacji 

cenowych Zamawiający zaprosi Oferentów do złożenia dodatkowej oferty cenowej w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i formie. 

 

17. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1) Wybór najkorzystniejszej oferty w ramach Zamówienia tj. takiej która uzyska największą liczbę 

punktów w ramach Zamówienia i jednocześnie nie będzie przekraczała kwoty przeznaczonej 

w budżecie Projektu na przedmiotowe zamówienie, nastąpi w terminie do 5 dni, od dnia 

upływu składania ofert. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia tego terminu. 

2) Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone dwie lub więcej Ofert, nie podlegających odrzuceniu 

a zawierających taką samą ocenę punktową, Zamawiający wezwie ponownie Oferentów do 

złożenia oferty dodatkowej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i formie. 

3) Jeżeli w odpowiedzi na Zapytanie wpłynie tylko jedna oferta podlegająca ocenie (tj. nie 

zawierająca braków zgodnie z pkt 10 Zapytania) i jeśli spełni ona wszystkie wymagania 

określone w pkt 13 Zapytania, to wówczas zostanie ona wybrana jako najkorzystniejsza oferta, 

o ile oferta nie będzie przekraczała kwoty przeznaczonej w budżecie Projektu na przedmiotowe 

zamówienie. 

4) Jeżeli w odpowiedzi na Zapytanie wpłyną co najmniej 2 (dwie) oferty podlegające ocenie  

(tj. nie zawierające braków zgodnie z pkt 10 Zapytania) i będą one spełniać wszystkie 

wymagania określone w pkt 13, to jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, 

która uzyskała najwyższą punktację zgodnie z kryteriami oceny określonymi w pkt 16 

Zapytania, o ile oferta nie będzie przekraczała kwoty przeznaczonej w budżecie Projektu na 

przedmiotowe zamówienie. 

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do doświadczenia Oferenta 

wykazanego w załączniku do Oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania 

Oferenta do złożenia wyjaśnień i/lub dostarczenia materiałów potwierdzających posiadane 

doświadczenie Oferenta i/lub przedłożenia referencji potwierdzających prawidłową realizację 

usług przez Oferenta. Oferent zobowiązuje się przedstawić dokumenty, o których mowa w 

zdaniu poprzednim w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od 
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Zamawiającego, pod rygorem wyłączenia Oferty z oceny zgodnie z kryteriami opisanymi  

w pkt 16 Zapytania. 

6) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcami w terminie i miejscu wskazanym 

w zaproszeniu do podpisania umowy.  

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

8) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, zawiadamiając o tym 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert.  

 

18. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ 

Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa  

z Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie. Istotne dla stron postanowienia, które 

zostaną wprowadzone do treści przedmiotowej umowy obejmują opis przedmiotu Zamówienia 

i wymagania zgodnie z pkt 6 Zapytania oraz:  

1) Informację o tym, że wstępne studium ma być przekazane przez Wykonawcę do 1 grudnia 

2020. Następnie Zamawiający ma 10 dni kalendarzowych na zażądanie wprowadzenia 

poprawek do dokumentu, które Wykonawca wprowadzi do 20 grudnia, czyli dnia finalnego 

odbioru studium.  

2) Kara umowna w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3) Kara umowna w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy 

zamawiający odstąpił od umowy w powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 

spoczywa na Wykonawcy. 

4) Kara umowna w wysokości 0,4% danej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy 

dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy. 

5) Kara umowna w wysokości 0,4% danej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. 

6) Zapisy zastrzegające możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

7) Zamawiający może odstąpić od kar dotyczących terminu realizacji zamówienia w sytuacji 

spowodowanej siłą wyższą. 

8) Płatności za świadczone usługi dokonywane będą na podstawie poprawnie wystawionej 

przez Oferenta rachunku/faktury. 

9) Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu płatność dla Wykonawcy, w sytuacji 

braku środków dotacji na koncie Zamawiającego.  

10) Oferent zobowiąże się do umożliwienia organom kontrolującym realizację Projektu wglądu 

do dokumentów Oferenta związanych z realizacją zamówienia, w tym dokumentów 

finansowych.  
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11) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku 

zmiany przepisów obowiązującego prawa. 

12) Wykonawca oświadczy w zawartej umowie, że: 

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i 

prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), jakimi będzie się posługiwał 

w toku realizacji umowy, a także powstałych w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, 

bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 

przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr 

osobistych tych osób, 

b) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia  

do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy 

realizacji umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zezwolenia  

na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz wprowadzenia zmian do materiałów 

bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie 

prawa osobiste, 

c) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi  

do materiałów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego  

i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w literze b). 

d) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw 

autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku 

realizacji usług objętych umową lub dysponowania przez Zamawiającego 

opracowaniami, do których Wykonawca przeniósł prawa na Zamawiającego,  

a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, 

Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich  

oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także 

zwrotu i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów  

i utraconych korzyści, 

e) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa 

wyłącznie dla celów realizacji umowy. 

13) Z dniem wytworzenia utworu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania z nich  

i rozporządzania nimi, przez czas nieoznaczony na terytorium Polski i poza jej granicami, a 

polach eksploatacji obejmujących: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie egzemplarzy utworów 

jakąkolwiek techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

optycznego, techniką analogową lub cyfrową; w dowolnym systemie lub formacie;  

na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych  

lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, 

nośnikach komputerowych lub innych nośnikach zapisów i pamięci; 

b) w zakresie obrotu oryginałem lub wytworzonymi egzemplarzami utworów - 

wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie; 

c) w zakresie rozpowszechniania oryginału lub wytworzonego egzemplarza w inny sposób, 

niż określony w literze a): 
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i. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej 

lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach 

kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach 

przekazów, w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub 

zamkniętym; w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub 

formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym w serwisach tekstowych, 

multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych; 

ii. wszelkie publiczne udostępnianie wytworzonych utworów (w tym w ramach utworu 

audiowizualnego) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne,  

za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, 

bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, 

w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie  

lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w i. 

powyżej; 

iii. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie w tym w szczególności na 

konferencjach, prezentacjach, szkoleniach, spotkaniach, 

d) dokonywanie opracowań lub zmian, 

e) wykorzystywanie w innych utworach,  

f) tłumaczenie na języki obce, 

a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego  

oraz udostępniania osobom trzecim celem wykonywania na rzecz Zamawiającego 

działań/czynności, o których mowa w podpunkcie 13 litery a) – f). 

14) Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Zamawiający przejmuje  

na własność wszelkie nośniki, na których utrwalono utwory będące przedmiotem umowy. 

15) Utwory powstałe w ramach umowy Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie 

wyłącznie dla celów dokumentacyjnych, z wyłączeniem danych określonych w punkcie 19. 

16) Z dniem przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu Wykonawca powstrzymuje 

się w wykonywaniu autorskich praw osobistych do utworu, a w przypadku wytworzenia 

utworu przez osobę trzecią zagwarantować powstrzymanie się twórcy utworu od 

wykonywania tych praw. 

17) W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniem opartym  

na twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego utwory naruszają jakiekolwiek prawa, osób 

trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu zgłoszonym przez 

osobę trzecią oraz o toczącym się postępowaniu sądowym. W szczególności Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy wstąpienie do postępowania w charakterze interwenienta.  

18) W przypadku, w którym naruszenie praw osoby trzeciej zostanie stwierdzone prawomocnym 

wyrokiem sądu, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do dostarczenia utworów 

wolnych od wad prawnych. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę powyższego 

terminu Zamawiającemu przysługują wszystkie niżej wymienione uprawnienia, które ma 

prawo zrealizować według własnego wyboru: 

a) prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ppkt 3), przy czym Wykonawcy 

nie przysługuje w takim przypadku roszczenie o wynagrodzenie, roszczenie o zwrot 
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poniesionych kosztów, ani jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze wobec 

Zamawiającego; 

b) zwrotu wypłaconego wynagrodzenia, co będzie wiązać się ze zwrotem ze strony 

Zamawiającego wszelkich prac przekazanych przez Wykonawcę oraz prawo żądania od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

19) W przypadku, w którym w wyniku realizacji Zamówienia powstanie baza danych, Wykonawca 

z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego tej części Zamówienia, w ramach której 

wytworzona została baza danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz 

danych (Dz.U. 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), w pozostałych przypadkach z chwilą 

wytworzenia bazy, przeniesie na Zamawiającego prawo do pobierania danych i wtórnego ich 

wykorzystywania oraz do wyłącznego korzystania z bazy na polach określonych podpunkcie 

13). 

20) W przypadku, w którym w trakcie realizacji Zamówienia pojawi się potrzeba korzystania  

z utworu, o którym mowa punkcie 6. w sposób nieprzewidziany w punkcie 18. podpunkt 13) 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 6. podpunkt 6)  

zobowiązuje się do rozszerzenia pól eksploatacji o pole odpowiadające potrzebie 

Zamawiającego. Rozszerzenie pól eksploatacji odbędzie się przez zawarcie aneksu do 

niniejszej umowy. 

 

19. Ochrona danych osobowych. 

 

1) Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia 

stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające 

możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów 

służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające 

możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie 

incydentu fizycznego lub technicznego. 

2) Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem 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: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-

926 Warszawa,  

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego 

nr 1/2020/LOTKOS), 

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,  
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d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji 

i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu 

archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później, 

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na 

podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. 

ustawa wdrożeniowa), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia,   

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

g) posiada Pani/Pan: 

i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

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

(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz 

nie może naruszać integralności protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty oraz 

jego załączników) 

iii. 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 (wyjaśnienie: 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), 

iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

h) nie przysługuje Pani/Panu: 

i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

iii. 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. 
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20. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Wszystkie załączniki do niniejszego Zapytania stanowią jego integralną część. 

 Załącznik nr 1 – Wzór – Oferta 

 Załącznik nr 2 – Wzór – Wykaz doświadczenia 

 Załącznik nr 3 – Wzór - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

 Załącznik nr 4 – Wzór – Oświadczenie o zatrudnieniu 

 Załącznik nr 5 – Wzór - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 


