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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

pod nazwą 

 

 

„Dostawa pomocy dydaktycznych dla PWSZ w Chełmie w związku  

z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa 

doskonałości”  

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

 Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 

 Formularz oferty wraz z załącznikami - Załącznik nr 2 

 Formularz cenowy – Załącznik nr 3 

 Wzór umowy – Załącznik nr 4 

 

 

 

 

Z A T W I E R D Z A M 

 

 

dnia 05 października 2020 r. 

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 

oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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Rozdział I Informacje ogólne 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 

Zamawiającym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm. 

tel./fax +48 82-564-04-56; e-mail: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl,  

strona internetowa https://pwszchelm.edu.pl,  

NIP 563-20-77-608 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), oraz 

aktów prawnych wydanych na jej podstawie. 

2) Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do usług i dostaw lub robót 

budowlanych. 

3) Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. 

 

Rozdział II Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla PWSZ w Chełmie w związku  

z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”. 

Zakres zamówienia: 

Zadanie nr 1 Wzorce wraz z konserwacją i kalibracją układów pomiarowych Aparatu do 

oznaczania zawartości siarki Antek Multitek by PAC model – VS, do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych z zakresu chemii rolnej, chemii organicznej z elementami biochemii 

Zadanie nr 2 Szafy do przechowywania odczynników (zestaw) 

Zadanie nr 3 Młynek laboratoryjny 

Zadanie nr 4 Homogenizator 

Zadanie nr 5 Zmywarka laboratoryjna 

Zadanie nr 6 Wirówka 

Zadanie nr 7 Wytrząsarka 

Zadanie nr 8 Lodówka z zamrażarką 

Zadanie nr 9 Aparat ekstrakcyjny typu Soxhlet'a 

mailto:zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl
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Zadanie nr 10 Phametr z elektrodą 

Zadanie nr 11 Waga analityczna 

Zadanie nr 12 Autoklaw 

Zamówienie finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z umową nr MNiSW/2020/237/DIR/DID  

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. W przypadku wskazania w Opisie przedmiotu zamówienia nazw, znaków towarowych lub typów 

materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy itp., o których mowa  

w art. 30 ust. 1 – 4 ustawy Pzp, ma to na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w Opisie przedmiotu 

zamówienia.  

4. NAZWA I KOD ZGODNIE ZE WSPÓLNYM SŁOWNIKIEM ZAMÓWIEŃ (CPV): 

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

39180000-7 Mebla laboratoryjne 

33191110-9 Autoklawy 

39711110-3 Chłodziarkozamrażarki 

39713100-4 Zmywarki do naczyń 

38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne 

Rozdział 3 Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 14 grudnia 

2020r. 

Rozdział 4 Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

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

dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 
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4) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

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 publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub 

kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 

określony w ust. 1) musi spełniać każdy Wykonawca z osobna, natomiast spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z ust. 3). 

7) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

9.1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w  ust. 2); 

9.2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 

pkt 13 – 23 ustawy Pzp; 

9.3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 i 4 ustawy 

Pzp. 

Rozdział 5 Wykaz oświadczeń lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w  postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4, 

oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 1  

i 2 do Oferty. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 

warunki udziału w  postępowaniu, 

b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 

o  którym mowa w pkt 1. a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału 

w  postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z  Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia, 
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c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1. a); 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w  postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się 

na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na 

zasobach podmiotu trzeciego; 

c) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego tj.: 

i. Szczegółową specyfikację, opis lub inny dokument, z którego w sposób nie budzący 

żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot 

zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 lit a) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 

otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
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w ust. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Termin określony w ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1 a) SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

8. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych 

w  art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są 

w  oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia 

i  dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

11. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ, występuje wymóg podpisywania dokumentów 

lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to 

rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby 

(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach 

lub sytuacji którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
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właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega na podstawie 

pełnomocnictwa. 

12. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką  

z imieniem i  nazwiskiem osoby podpisującej. 

13. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 

muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w ust. 11 i 12 oraz 

klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy 

poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie 

może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

 

Rozdział 6 Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej części 

zamówienia. 

3. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga 

wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są już znane. W przypadku 

braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie 

korzystał z podwykonawców przy jego realizacji. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału 

w  postępowaniu wobec podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia. 

5. Zamawiający żąda, by Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi 

zaangażowanych w wykonywanie części zamówienia, które im zostały powierzone przez 

Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o  których mowa w ust. 4, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
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wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

10. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 

11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z  odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

Rozdział 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się 

z  Wykonawcami  

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu (nr faxu 82 564 04 

56). Zamawiający dopuszcza również komunikację z Wykonawcami drogą elektroniczną przy 

użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 

poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl . 

3. Forma pisemna lub elektroniczna przy użyciu miniPortalu zastrzeżona jest do złożenia oferty 

wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i  dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, oświadczeń o  braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o  której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp / 

informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz 

uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca zamierzający prowadzić komunikację elektroniczną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl
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5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej 

SIWZ. 

9. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda za stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

10. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez 

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 

pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania 

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w ust. 4 oświadczy, iż 

ww. wiadomości nie otrzymał. 

11. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm 

tel./fax 82 564 04 56 

e-mail zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl 

12. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami są: p. Magdalena Nowicka, p. Krzysztof 

Łopuszyński (Dział Zamówień Publicznych). Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 

15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, tel. 82 564 04 56. 

Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdział 9 Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

mailto:zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl
mailto:zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl
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3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest 

dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to 

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Rozdział 10 Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że oferty można składać na 

dowolną ilość zadań zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej za 

pośrednictwem miniPortalu pod rygorem nieważności. 

5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

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

parafowane przez Wykonawcę (dotyczy ofert sporządzanych w formie pisemnej). 

8. 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. 

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

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to, w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, musi zostać 

dołączone do oferty. Jeżeli oferta zostanie złożona w formie elektronicznej, pełnomocnictwo 

powinni być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10. 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. 

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

12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane (dotyczy 

ofert sporządzanych w formie pisemnej). 

13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana 

przez Wykonawcę (dotyczy ofert sporządzanych w formie pisemnej). 
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14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w  rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały 

spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona 

informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 

oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty (dotyczy ofert sporządzanych w formie 

pisemnej).  

Jeżeli oferta zostanie złożona w formie elektronicznej wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 

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

konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z  plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP) 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

15. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać: 

a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 2 do SIWZ, 

b) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy. 

16. Ofertę złożoną w formie pisemnej należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć  

w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 

upływem terminu otwarcia ofert.  

17. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu wykonawcy, adres e-mail 
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b) zaadresować: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 

Chełm,  

c) OFERTA w zamówieniu pod nazwą: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla PWSZ  

w Chełmie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa 

doskonałości” – II edycja, K- ZP.251.49.2020 

18. Ofertę w formie elektronicznej Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty 

przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

19. Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być sporządzona w  formacie danych: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 

złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania  

z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

Rozdział 11 Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej 

stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 

Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści taką informację na własnej stronie internetowej. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 
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Rozdział 12 Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pokój 112, lub przesłane w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do dnia 13 

października 2020 r. do godziny 12:00. Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 

7.30 do 15.30. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.  

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 

przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej 

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  

ePUAP i  udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po 

upływie terminu składania ofert. 

Rozdział 13 Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13 października 2020 r. 

o  godzinie 12:30 w Dziale Zamówień Publicznych PWSZ w Chełmie, przy ul. Pocztowej 54, 22-

100 Chełm, pokój 205. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej następuje poprzez użycie aplikacji do 

deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i   dokonywane jest poprzez odszyfrowanie  

i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w poszczególnych ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

(https://pwszchelm.bip.gov.pl/search/publiccontracts/) informacje dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c. cen zawartych w ofertach. 
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Rozdział 14 Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie wzoru formularza cenowego (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji 

uwzględniając podatki oraz rabaty, upusty, itp., których Wykonawca zamierza udzielić oraz 

wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym również koszty dostawy (transportu) części 

do siedziby Zamawiającego.  

3. Sumaryczna cena brutto wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna 

odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty sporządzonym wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

Rozdział 15 Badanie ofert 

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

treści złożonych ofert. 

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny 

wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy 

o  udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w  treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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Rozdział 16 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z  podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

Cena – 60 % = 60 pkt 

Okres gwarancji – 40 % = 40 pkt 

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

3. Kryterium „Cena - C” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Zamawiający ofercie o najniższej 

cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów 

proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

cena oferty najtańszej 

Liczba punktów C =      ---------------------------------- x 60  

cena oferty badanej 

4. Opis kryterium „Okres gwarancji - G”. Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na 

podstawie długości okresu gwarancji zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 

5. Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji przyzna 40 punktów, a każdej 

następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według 

wzoru: 

okres gwarancji oferty badanej 

Liczba punktów  G =      ------------------------------------------------ x 40  

okres gwarancji najdłuższy 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 1 rok. 

Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 3 lata. Oferty z terminem 

dłuższym będą oceniane jako termin 3 letni. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione 

w  niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących 

sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie 

z  poniższym wzorem: 

P = C + G  

gdzie:  

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji” 



K-ZP.251.53.2020 
„Dostawa pomocy dydaktycznych dla PWSZ w Chełmie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. 

„Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” – II edycja 

16 
 

 

Rozdział 17 Udzielenie zamówienia 

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

najkorzystniejsza. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, a także 

zamieści te informacje na własnej stronie internetowej. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przekazania zawiadomienia  o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-

 dniowego terminu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

Rozdział 18 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu 

informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów 

w  związku z realizacją umowy. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie 

to nie będzie wynikać z dokumentów złączonych do oferty.  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

Rozdział 19 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział 20 Wzór umowy 

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 

144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy. 
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Rozdział 21 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym 

podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 - art. 198g ustawy PZP. 

Rozdział 22 Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że oferty można składać na 

dowolną ilość zadań zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień powtarzających się na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).  

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio 

do treści postanowień SIWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także 

wskazania nazw (firm) podwykonawców. 

9. Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący 

podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, 

dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej 

https://pwsz.chelm.pl/index.php/pl/uczelnia/przetargi/przetarg  

10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w sposób i na 

warunkach określonych we wzorze umowy.  

Rozdział 23 Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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  

https://pwsz.chelm.pl/index.php/pl/uczelnia/przetargi/przetarg
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Chełmie, z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm. Adres e-mail: 

rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (82) 565 88 95. 

2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych nadzorujący 

prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z którym można skontaktować się 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem 

Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm. 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego K-ZP.251.53.2020 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie udostępniona dokumentacja 

niniejszego postępowania, podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na 

gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty, którym Uczelnia zleciła 

przetwarzanie danych osobowych  np. podmioty świadczące usługi IT. 

5. Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane  przez okres określony przez ustawę 

Prawo zamówień publicznych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych 

niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r.  

8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22. 

9. Podanie danych  jest niezbędne do przeprowadzenia niniejszego postępowania. Niepodanie ich 

skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia oferty. 
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