Olsztyn, dnia 26 maja 2021r.
Zam.32/2021/ZO/OPNT/SI
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Zamawiający Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w
zapytaniu ofertowym pt.: Usługa przeprowadzenia wydarzeń pn. „Mentoring grupowy” oraz
„Mentoring ze start-upami”.

I. Zamawiający:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn,
REGON : 281524001, NIP : 7393862209
tel. 89 612 05 00
e-mail:sekretariat@opnt.olsztyn.eu
www.opnt.olsztyn.eu
II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego oraz zasady:
1.

Podstawą prawną do udzielenia zamówienia w formie zapytania ofertowego w oparciu
o art.2 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ) – postępowanie poniżej 130 tys. złotych.

2.

Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym
poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności,
jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia
bezstronności i obiektywności wyboru.

3.

Zamówienie będzie udzielone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności 6.5.1
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu
Spójności
na
lata
2014-2020
zamieszczone
na
stronie
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifi
kowalnosci_19.pdf

III. Przedmiot zamówienia:
1.

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu pt. „Warmińsko-Mazurski Start-up
Inkubator” realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.0128-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i
Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)”
poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu

2.
3.

4.

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamówienie nie zostało podzielone na części.
Postępowanie prowadzone jest wspólnie z Inkubatorem Przedsiębiorczości
w Biskupcu. Umowy z Wykonawcą zostaną podpisane odrębnie przez każdy podmiot
w zakresie wskazanym w szczegółowym opisie zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

4.1.Cel:
Celem usługi mentoringu grupowego jest przygotowanie MŚP do przedstawiania swoich
założeń biznesowych, produktu/usługi przed potencjalnym Inwestorem.
Spotkanie z jednym z Inwestorów, który podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na
temat obszarów jakimi zainteresowani są potencjalni Inwestorzy podczas spotkań z
młodym biznesem. Przygotowanie do wystąpieniem podczas Startup Venture wystąpienia
typu elewator pitch.
Inwestor ma za zadanie wskazać najważniejsze elementy wystąpienia typu elevator pitch.
Celem usługi „Mentoring grupowy ze start-upami” jest poznanie doświadczeń oraz
ścieżki sukcesu start-upów, które działają na rynku. Spotkanie mentoringowe ze
startupami które odniosły sukces. Poznanie doświadczeń oraz ścieżki sukcesu start-up,
które działają na rynku (na każdym spotkaniu 2 startupy na różnym etapie rozwoju).
4.2.Grupa docelowa:
4.3.Przedsiębiorstwa (MŚP) we wczesnej fazie rozwoju (do 3 lat działalności), prowadzące
działalność i zarejestrowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które
otrzymują wsparcie w ramach przedmiotowego projektu. Bezpośrednio uczestnikami
szkolenia będą właściciele firm, osoby zarządzające lub inne mające kluczowe znaczenie
w rozwoju firmy.
5. Szczegółowy opis wydarzenia pn. „Mentoring grupowy”:
5.1.Wykonawca zorganizuje wydarzenie on-line pod nazwą „Mentoring Grupowy”
złożone z dwóch szkoleń:
1) dla MŚP inkubowanych w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym (12MŚP)
2) dla MŚP inkubowanych w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Biskupcu (6 MŚP)
5.2.Termin organizacji
1) dla MŚP inkubowanych w OPN-T –Zamawiający ustali z Wykonawcą dokładną datę
wydarzenia.
2) dla MŚP inkubowanych w IP w Biskupcu - Zamawiający ustali z Wykonawcą
dokładną datę wydarzenia.
5.3.Czas trwania każdego szkolenia to 8h lekcyjnych tj. od godz. 8.00 do godz. 15.00 (w
tym 2 x przerwa 30 min).
5.4.Założenia programowe dla każdego ze szkoleń:
a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji program wydarzenia w
terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Zamawiający umożliwia
konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółów treści;
b) program wydarzenia musi zawierać:
 wystąpienie Inwestora, który podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat
obszarów jakimi zainteresowani są potencjalni Inwestorzy podczas spotkań z

młodym biznesem, w tym m.in.: najważniejszych zagadnień interesujących
inwestorów; jak mówić o swoim produkcie/usłudze by zainteresować inwestora;
jakie elementy składowe prezentacji inwestorskiej; gdzie szukać odpowiednich
inwestorów; jak szukać opinii o inwestorach; jakiego rodzaju inwestora szukać;
czego unikać w rozmowie z inwestorem
 wydarzenie ma na celu przygotowanie do wystąpienia podczas wydarzenia typu
elewator pitch oraz przygotowania poprawnej prezentacji inwestorskiej Startup
Venture.
 wydarzenie ma obejmować panel dyskusyjny w formie pytań do Inwestora.
5.5.Miejsce realizacji wydarzenia:
Z uwagi na panujący stan epidemiologiczny wydarzenie zostanie zorganizowane w formie
on-line. Za organizację platformy do prowadzenia wydarzenia odpowiedzialny będzie
Wykonawca. Platforma musi posiadać funkcję rejestracji uczestników oraz funkcję
generowania raportów tj. listy uczestniczących i czasu ich uczestnictwa.
5.6.Materiały:
Wykonawca zapewni materiały uczestnikom wydarzenia. Materiały te będą miały formę
cyfrową.
6. Szczegółowy opis wydarzenia pn. „Mentoring grupowy ze starup-ami”.
6.1.Wykonawca zorganizuje wydarzenie on-line pod nazwą „Mentoring grupowy ze
startup-ami” złożone z dwóch szkoleń:
1) dla MŚP inkubowanych w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym (12 MŚP).
2) dla MŚP inkubowanych w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Biskupcu (6 MŚP).
5.2. Termin organizacji
1) dla MŚP inkubowanych w OPN-T - Zamawiający ustali z Wykonawcą dokładną datę
wydarzenia.
2) dla MŚP inkubowanych w IP w Biskupcu - Zamawiający ustali z Wykonawcą
dokładną datę wydarzenia.
6.2.Czas trwania każdego szkolenia to 4h lekcyjne tj. od godz. 8.00 do godz. 11.30 ( w
tym 1 x przerwa 30 min).
6.3.Założenia programowe dla każdego ze szkoleń:
a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji program wydarzenia w
terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Zamawiający umożliwia
konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści
b) program wydarzenia musi zawierać:
 wystąpienie 2 startupów na różnym etapie rozwoju, działających na rynku i
odniosły sukces, które podzielą się swoimi doświadczeniami oraz swoją ścieżką
sukcesu tj. swoimi trafionymi decyzjami, problemami na początkowym etapie
rozwoju. Doświadczeniami z zakresu budowania zespołu, rozmowy z inwestorami,
badania grupy docelowej, modelu biznesowego, marketingu itp.

 każdy z 2 występujących startup-ów będzie na innym etapie rozwoju tj. jeden
startup, który odniósł sukces na skale krajową, drugi startup, który sprzedaje swoje
usługi/produkt za granicą.
 wydarzenie ma obejmować panel dyskusyjny w formie pytań do startup-ów
 poznanie doświadczeń oraz ścieżki sukcesu start-upów, które działają na rynku.
Spotkanie mentoringowe ze startupami które odniosły sukces.
 Poznanie doświadczeń oraz ścieżki sukcesu start-up, które działają na rynku (na
każdym spotkaniu 2 startupy na różnym etapie rozwoju).
6.4.Miejsce realizacji wydarzenia:
Z uwagi na panujący stan epidemiologiczny wydarzenie zostanie zorganizowane w formie
on-line. Za organizację platformy do prowadzenia wydarzenia odpowiedzialny będzie
Wykonawca. Platforma musi posiadać funkcję rejestracji uczestników oraz funkcje
generowania raportów tj. listy uczestniczących i czasu ich uczestnictwa.
6.5. Materiały:
Wykonawca zapewni materiały uczestnikom wydarzenia tj. przedstawi profil startup-ów
ich wstępną historię sukcesu. Materiały te będą miały formę cyfrowej.
IV. Wspólny słownik zamówień CPV:
Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
80.50.00.00 – 9 – usługi szkoleniowe.
V. Termin wykonania zamówienia :
Przełom czerwca i lipca 2021 – dokładna data każdego wydarzenia zostanie ustalona
z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia najpóźniej w dniu podpisania
umowy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1.1.Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (znaczenie i zakres
powiązania, ujęty jest w Załączniku nr 3 do niniejszego Zaproszenia).
1.2.Wykażą realizację min. 2 usług kompleksowych odpowiadających rodzajem i wartością
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. szkolenia w zakresie mentoringu, o
wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN brutto każda (załącznik nr 4 do Zaproszenia).
1.3.Wykażą, że dysponują lub mogą dysponować co najmniej jedną osobą, posiadająca
co najmniej 3 letnią praktykę w zakresie doradztwa biznesowego, która będzie realizować
przedmiot zamówienia i będzie odpowiedzialna za świadczenie usługi oraz, że posiada
wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: wykształcenie wyższe, praktyka w
prowadzeniu szkoleń w formie mentoringu (załącznik nr 5 do Zaproszenia) .
1.4.Posiadają certyfikat zapewnienia jakości usług świadczonych przedsiębiorstwom typu
startup zgodnej z ze standardami / akredytacjami krajowymi lub międzynarodowymi, np.
z Certyfikatem ISO zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub standardami

opracowanymi przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i
Przedsiębiorczości.
2. Z postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
2.1. powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (znaczenie i zakres powiązania,
ujęty jest w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania).
2.2.który nie wykaże wykonania usługi w zakresie podanym w ppkt. 1.2. (Załącznik nr 4 do
Zaproszenia).
2.3.Który nie wykaże dysponowania osobą w zakresie podanym w ppkt. 1.3 (Załącznik nr 5
do Zaproszenia).
2.4.Który nie posiada certyfikatu wskazanego w ppkt.1.4.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1.
2.
3.
4.

Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo uwzględniając
należny podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamówienia, szczegółowo opisanego w Zaproszeniu.
Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie
polskiej.

VIII. Pytania i odpowiedzi:
1.
W przypadku wszelkich wątpliwości związanych z realizacją usługi, Zamawiający
dopuszcza możliwość składania pytań.
2.
Pytania należy składać nie później niż do końca dnia 28 maja 2021 i należy je
kierować do: Stanisława Masłowska - Specjalista ds. zamówień publicznych
maslowska.stanislawa@opnt.olsztyn.eu
IX. Kryteria oceny ofert:
1.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej.
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Cena

Waga
100 %

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym
kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom,
wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (
proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
3.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Kryterium ceny:
Cena oferty najtańszej
Cena oferty badanej x 100 %
4.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
2.

5.

punktów w oparciu o ustalone kryterium: Cena) zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował
wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym Zaproszeniu.

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają złożyć Wykonawcy
w ramach oferty:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg Załącznika nr 1.
2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy sporządzony wg Załącznika nr 2
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a
Zamawiającym sporządzone wg Załącznika nr 3.
4. Wykaz usług wraz z dowodami ich należytego wykonania wg Załącznika nr 4.
5. Wykaz osób wraz wg Załącznika nr 5.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg Załącznika nr 6.
7. Certyfikat zapewnienia jakości usług.
8. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważniona w dokumencie
rejestrowym do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisywania dokumentów
przez osobę posiadająca pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, do oferty
należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO powinno być przedstawione w formie oryginału
lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
XI. Termin związania ofertą:
1.
2.

Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni.
Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą o czas oznaczony,
nie dłuższy jednak niż 30 dni.

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty :
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy za
pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w ofercie adres e-mail.
2. Wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże
Wykonawcy informacje o nazwie inkubowanego przedsiębiorstwa typu start-up.
3. Płatnikiem wykonanej usługi pozostaje Zamawiający.
XIII. Odrzucenie oferty :
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1.1. została złożona po terminie;
1.2. jest niezgodna z ustawą;
1.3. jej treść nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego,
1.4. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
1.5. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
1.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić;

1.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego
niepowodującej zmiany treści oferty
1.8.jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XIV. Omyłki pisarskie oraz rachunkowe :
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne
niepowodujące zmiany treści oferty.
XV. Inne zastrzeżenia Zamawiającego:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian treści zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert. O wszelkich zmianach będzie informował
zawiadomieniami
umieszczanymi
na
stronie:
https://opnt.olsztyn.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/ pod dokumentacją dla
przedmiotowego zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na
każdym jego etapie, podając przy tym obiektywną przyczynę unieważnienia.
Przyczynami unieważnienia mogą być m.in. błędy w zapytaniu ofertowym;
wystąpienie okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia przez
Zamawiającego; zmiana wytycznych horyzontalnych; wystąpienie okoliczności
powodujących, że prowadzenie lub wykonania zamówienia nie leży w interesie
publicznym; brak wpływu jakiejkolwiek oferty od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu; sytuacja, w której cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą
ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z
przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia
treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności
Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco
niskiej ceny.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy.
Oferta Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, nie będzie dalej rozpatrywana.

XVI. Termin składania ofert :
Ofertę cenową w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia
1
czerwca
2021r.
do
godz.
14.00
na
adres
poczty
e-mail:
maslowska.stanislawa@opnt.olsztyn.eu umieszczając w nazwie e-maila nr postępowania
zam.32/2021/ZO/OPNT/SI.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

oferty

elektronicznej

podpisanej

W przypadku braku możliwości wysłania oferty w formie elektronicznej należy ją przesłać w
formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn, budynek BK, pokój nr 5 (sekretariat)
z dopiskiem oferta do postępowania nr 32/2021/ZO/OPNT/SI.
Sesja otwarcia ofert rozpocznie się w tym samym dniu o godzinie 14:30 w miejscu
składania ofert w formie papierowej.
Złożenie oferty traktowane jest, jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
ramach niniejszego postępowania.
XVII. Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

administratorem danych osobowych jest Olsztyński Park Naukowo Technologiczny z
siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 2, 10 – 683 Olsztyn, telefon + 48 89 612
05 00, e-mail: sekretariat@opnt.olsztyn.eu
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem;
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),
dalej „ustawa Pzp”;
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym
niż związanym z przedmiotowym postępowaniem. Jeżeli administrator będzie
planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż określono powyżej, przed
dalszym przetwarzaniem poinformuje osobę, której dane dotyczą oraz udzieli jej
informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO;
Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu

o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na
żądanie zamawiającego;
2. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca
przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego;
3. w celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie
zgodnie z treścią wynikającą z Formularza ofertowego;
4. obowiązek podania danych osobowych 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;
5. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. w zakresie danych osobowych wykonawca posiada:
1.
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
2.
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
3.
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;
4.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
5.
w zakresie danych osobowych wykonawcy nie przysługuje:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. b i c RODO.
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