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Poznań, dnia 17 czerwca 2019 r.
Zapytanie ofertowe
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty
na usługę zaplanowania przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budynek zabytkowy Akademii
Muzycznej, położony przy ul. Św. Marcin 87 w Poznaniu, o którego finansowanie Uczelnia zamierza
aplikować w ramach konkursu Ochrona atmosfery, Budownictwo Energooszczędne,
Część 1) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, który planowany jest przez NFOŚiGW od 28
czerwca do 31 lipca 2019 r. Zamówienie obejmuje trzy zadania:
Zadanie I: Opracowanie audytów energetycznych, oświetlenia i OZE.
Zadanie II: Opracowanie optymalnej koncepcji rozwiązań technicznych.
Zadanie III: Opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z regulaminem
planowanego konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi na dzień złożenia wniosku.
I Zamawiający:
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań.
II Opis przedmiotu zamówienia.
Uwagi ogólne:
1. W związku z tym, że na dzień ogłoszenia niniejszego zapytania, NFOŚiGW nie opublikował
szczegółowych informacji nt. konkursu, tj. nie opublikował regulaminu ani listy wymaganych
załączników, Zamawiający określił poniższe wymagania na podstawie informacji
z poprzednich naborów prowadzonych w ramach tego samego programu i dostępnych
na stronie organizatora konkursu, a także na podstawie informacji telefonicznych uzyskanych
od koordynatora programu. Zgodnie z informacją zamieszczoną pod adresem:
http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku2019.html
NFOŚiGW planuje rozpoczęcie naboru w ramach konkursu od dnia 28 czerwca 2019 r.,
a zakończenie naboru do dnia 31 lipca 2019 r.
2. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego
postępowania oraz prawo do niezawinionego odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
a. Nabór nie zostanie ogłoszony, lub gdy termin jego zakończenia ulegnie znacznemu
skróceniu, które uniemożliwi wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.
b. Warunki planowanego konkursu będą znacząco odbiegały od warunków poprzednich
naborów, w wyniku czego ubieganie się przez Zamawiającego o dofinansowanie dla
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budynku zabytkowego będzie niemożliwe ze względów formalnych lub będzie
ekonomicznie nieuzasadnione.
3. Z zastrzeżeniem powyższych informacji, Zamawiający oświadcza, że jako właściciel budynku
zabytkowego kwalifikuje się jako podmiot uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie
w ramach konkursu Ochrona atmosfery, Budownictwo Energooszczędne, Część 1)
„Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.
4. Zamawiający oświadcza, że podatek VAT ponoszony w ramach projektu jest ponoszony
ostatecznie i niemożliwy do odzyskania na podstawie art. 43 ust 1. pkt 26 lit. b) oraz pkt. 33
lit. a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. 2174,
ze zm.) – zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania VAT działalności prowadzonej przez
Uczelnię.
5. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną projektową, wykonaną w 2015 r.
w ramach projektu pn. Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni
artystycznych - przygotowanie dokumentacji”. Projekt sfinansowano ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działania 9.3. W zakresie posiadanych
opracowań Zamawiający dysponuje inwentaryzacją budynku, pełnobranżowym projektem
budowlanym oraz prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę w zakresie
termomodernizacji, a także kompletem kosztorysów inwestorskich i audytami
energetycznymi ex-ante. W związku z wprowadzeniem nowych wymagań dotyczących formy
i zakresu audytów energetycznych oraz w związku ze zmianą tzw. Warunków technicznych,
Zamawiający zakłada konieczność zaktualizowania części posiadanych opracowań.
Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty dot.
przedmiotu zamówienia.
Nieruchomość objęta opracowaniem:
Inwestycja będzie realizowana na obszarze województwa wielkopolskiego, w powiecie grodzkim
Poznań, na terenie miasta Poznań przy ul. św. Marcin 87 na działce nr 4, obręb Poznań. Obszar ten
jest elementem zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A231 z dnia 14 marca 1980 roku. Obszar inwestycji
stanowi zabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 1679 m2.
Własność:
Nieruchomość gruntowa została przekazana Uczelni w użytkowanie wieczyste na mocy zapisów
art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385
ze zm.), natomiast budynek znajdujący się na nieruchomości stanowi wyodrębnioną własność Uczelni
na mocy art. 182 ust. 1 pkt 2) w/w ustawy. Powyższy stan własności znajduje swoje potwierdzenie
w zapisach księgi wieczystej nr PO1P/00107972/8.
Budynek:
Na działce pomiędzy ulicami Święty Marcin, Towarową i Skośną, na planie zniekształconej litery „U”
usytuowany jest trójskrzydłowy budynek dydaktyczny „A” Akademii Muzycznej (nazywany też
„starym budynkiem Uczelni”),. Budynek połączony jest szczytową ścianą wschodnią skrzydła
północnego z sąsiednim budynkiem dydaktycznym „B”.
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Budynek zabytkowy zaprojektowany przez architekta Johannesa z Charlottenburga pochodzi
z początku XX wieku (szacowana data powstania obiektu to 1910 r.) i pierwotnie stanowił własność
Ewangelickiego Domu Stowarzyszeń „Herberge zur Heimat” w Poznaniu, a po likwidacji
stowarzyszenia w 1939 roku i zawierusze wojennej, w 1947 roku przekazany został na potrzeby
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu – obecnie Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu. Obiekt znajduje się pod ochroną konserwatorską i wpisany jest
do rejestru zabytków pod nr A275 na podstawie decyzji z dnia 11.01.1985.
Budynek stanowi część kompleksu dydaktycznego Uczelni na którą poza nim składają się jeszcze
obiekty zrealizowane na przylegających działkach (nr 3/1, 5/2, 6/1, 6/4, 2/2, 5/3, 3/4 ): budynek
dydaktyczny „B” oraz budynek „C” - Aula Nova.
Zasadnicze parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy budynku: 1.204,3 m2
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 5.343,8 m2
Kubatura budynku: 18.762,8 m3
Długość budynku: 42,74 m
Szerokość budynku: 45,39 m
Wysokość budynku: 23,00 m
Ilość kondygnacji 5 + strych
Sposób wykorzystania obiektu
Skrzydło zlokalizowane od strony północnej bezpośrednio wzdłuż ulicy Św. Marcin pełni funkcję
dydaktyczną i kulturalną, mieści sale dydaktyczno-ćwiczeniowe. Część ta jest skomunikowana
z budynkiem B w którym znajduje się główne wejście do Uczelni.
Cześć centralna zlokalizowana jest od strony zachodniej (prostopadle do ul. Św. Marcin) mieści
Aulę im. Stefana Stuligrosza, do której przylega studio nagraniowe. Na niższych piętrach znajdują się:
Sala Kameralna, sale dydaktyczno-ćwiczeniowe, biblioteka oraz inne pomieszczenia pomocnicze.
Skrzydło posiada własne wejście i dużą klatkę schodową do obsługi komunikacyjnej sali koncertowej.
Obecnie część ta pełni funkcję dydaktyczną w procesie kształcenia studentów Uczelni i służy
okazjonalnym wydarzeniom kulturalnym.
Trzecie skrzydło domykające od południa otwarty wewnętrzny dziedziniec Uczelni pełni funkcję
administracyjną w tym m.in. biuro Kanclerza, Kwesturę i dział kadr.
Istniejące rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, murowany, z dachem w konstrukcji
drewnianej, ciesielskiej. Ze względu na zagospodarowanie działki, układ przestrzenny i konstrukcyjny,
w budynku wyróżnić możemy trzy skrzydła. Każde z nich posiada dach dwuspadowy kryty dachówką
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ceramiczną, karpiówką układaną podwójnie (w koronkę). Wysokość budynku waha się od 3 do 4
kondygnacji nadziemnych.
Ściany nośne i fundamentowe budynku murowane z cegły pełnej, grubość ścian w zakresie 28-80cm.
Ściany działowe murowane z cegły pełnej lub cegły dziurawki. Ogólny stan elementów murowych
dość dobry, bez większych spękań, zarysowań lub zawilgoceń. Ściany fundamentowe posiadają
założoną w ostatnich latach izolację. Powłoki tynkarskie i detale sztukatorskie na budynku w stanie
dobrym. Brak jakichkolwiek warstw termoizolacyjnych.
Stropy w budynku wykonane jako masywne. Stan dobry. Brak spękań, nadmiernych ugięć lub
odkształceń. Posadzki drewniane z desek lub z lastriko. Nad Aulą im. Stuligrosza drewniane podciągi
stropowe podłużne i drewniane belki stropowe poprzeczne - stan dobry. W ekspertyzie technicznej
z 2015 roku opisano nadmierne ugięcia elementów, ale jednocześnie stwierdzono, że normowe stany
graniczne nośności i użytkowania elementów konstrukcji drewnianej dachu i stropu nad zabytkową
Aulą są spełnione. Brak zabezpieczenia przeciw rozwojowi pleśni oraz owadów. Brak zabezpieczenia
od odpowiedniego stopnia niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia. Konstrukcja drewniana
dodatkowo wzmocniona cięgnami stalowymi. Stan dobry. Brak zabezpieczenia ogniowego
elementów stalowych.
Główna klatka schodowa prowadząca do Auli im. Stuligrosza w konstrukcji drewnianej – stan
zadowalający. Konstrukcje stopnic oraz ich wykończenie noszące ślady zużycia. Brak zabezpieczenia
od odpowiedniego stopnia niezapalności, nierozprzestrzeniania ognia oraz w zakresie wymagań dla
drogi ewakuacyjnej. Klatka pomocnicza przy Auli im. Stuligrosza – stan zadowalający przy czym
szerokości biegów i spoczników nie spełniają wymogów obowiązujących warunków technicznych.
Budynek przykryty dachem na konstrukcji drewnianej, ciesielskiej. Stan konstrukcji dachowej dobry.
Sporadyczne zawilgocenia. Brak zabezpieczenia przeciw rozwojowi pleśni oraz owadów. Brak
zabezpieczenia od odpowiedniego stopnia niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia. Stan
pokrycia dachowego niezadowalający ze względu na zły stan membrany dachowej, której przetarcia
i zmurszenia nie gwarantują szczelności. Stan dachówek oraz obróbek blacharskich – dobry. Brak
jakichkolwiek warstw termoizolacyjnych.
Stolarka okienna drewniana. Na wszystkich kondygnacjach za wyjątkiem poddasza stan dobry.
Na poddaszu stan stolarki zły – wszystkie okna kwalifikują się do wymiany na nowe. Brak
jakichkolwiek parametrów termoizolacyjnych stolarki w całym obiekcie.
Podsumowanie oceny stanu technicznego budynku.
Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym przy czym niezbędne są interwencje w obszarze
poddasza i przekrycia dachowego. Modernizacji wymaga część instalacji elektrycznej, instalacji
grzewczych oraz sanitarnych. Budynek nie spełnia obowiązujących wymagań w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i izolacyjności termicznej oraz nie zapewnia warunków bezpiecznej ewakuacji.
Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
Spełnienie wymagań technicznych w zakresach innych niż termomodernizacja stanowić będzie
przedmiot odrębnej inwestycji. Zakres posiadanego pozwolenia na budowę obejmuje wyłącznie
przedsięwzięcie termomodernizacyjne.
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A. Zadanie I: Opracowanie audytów energetycznych, oświetlenia i OZE.
Zakres zadania obejmuje opracowanie audytu energetycznego (w tym audytu ex ante) oraz audytu
oświetlenia i Odnawialnych Źródeł Energii. W zakresie zadania jest także analiza zakresu audytów pod
kątem możliwości pozyskania optymalnej punktacji w planowanym naborze. Forma opracowań musi
spełniać warunki konkursu oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów (Dz. U. Nr 223 z dnia 18.12.2008 r., poz.1459 z późn. zm.) oraz zmieniającego
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które weszło w życie 27
października 2015 r. (Dz. U. z dnia 13 października 2015 poz. 1606). Opracowanie będzie przekazane
w formie elektronicznej i w 2 egzemplarzach papierowych.
Termin wykonania: Zadanie musi zostać wykonane w terminie pozwalającym na opracowanie
koncepcji rozwiązań technicznych i wniosku o dofinansowanie. Zamawiający oczekuje wykonania
zadania w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym zakończeniem naboru.
Warunki płatności: 100% po przekazaniu przedmiotu zamówienia.
B. Zadanie II: Opracowanie optymalnej koncepcji rozwiązań technicznych.
W zakresie zadania jest opracowanie koncepcji optymalnych rozwiązań technicznych w kontekście
planowanego naboru, warunków kwalifikowalności kosztów, wyników audytu oraz na podstawie
informacji o budynku zawartych w posiadanych przez Zamawiającego opracowaniach,
tj. inwentaryzacji, dokumentacji budowlanej, kosztorysów i poprzednich audytów. Przyjęte
rozwiązania muszą być wykonalne w kontekście istniejących uwarunkowań technicznych oraz być
w możliwie wysokim zakresie zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych konkursu. Koncepcja
powinna zostać sporządzona w formie opisowej, która będzie mogła stanowić podstawę
do sporządzenia wniosku o dofinansowanie. Opracowanie będzie przekazane w formie elektronicznej
i w 2 egzemplarzach papierowych.
Termin wykonania: Zadanie musi zostać wykonane w terminie pozwalającym na opracowanie
wniosku o dofinansowanie. Zamawiający oczekuje wykonania zadania w terminie co najmniej 3 dni
roboczych przed planowanym zakończeniem naboru.
W przypadku znacznego skrócenia terminu naboru, które uniemożliwi Wykonawcy zakończenie prac
na zadaniem II w terminie pozwalającym na skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania II i III.
Warunki płatności: 100% wartość po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
C. Zadanie III: Opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z regulaminem
planowanego konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi na dzień złożenia wniosku.
W zakresie zadania jest przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosku aplikacyjnego wraz
z częścią ekologiczną i finansową oraz załącznikami i oświadczeniami wymaganymi do złożenia
wniosku w terminie naboru i zgodnie z regulaminem konkursu. Ponadto zakres zadania obejmuje
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opracowanie optymalnego harmonogramu realizacji projektów oraz harmonogramu rzeczowofinansowego. Wniosek zostanie opracowany na podstawie wyników audytów (zadanie I) oraz założeń
koncepcji optymalnych rozwiązań technicznych (zadanie II).
Zakres zadania nie obejmuje sporządzenia ekspertyzy ornitologicznej i hiropterologicznej, opinii
mikologicznej, projektów budowlanych, zgłoszeń/pozwoleń na budowę ani kosztorysów
inwestorskich, które zostaną opracowane w zakresie odrębnych zamówień.
Termin wykonania: Zadanie musi zostać wykonane w terminie pozwalającym na skuteczne złożenie
wniosku o dofinansowanie przed terminem zakończenia naboru. Zamawiający oczekuje wykonania
zadania w terminie co najmniej 1 dnia roboczego przed planowanym zakończeniem naboru.
W przypadku znacznego skrócenia terminu naboru, które uniemożliwi Wykonawcy zakończenie prac
na zadaniem III w terminie pozwalającym na skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania III.
Warunki płatności: 50% wartości wyłączenie po pozytywnej ocenie formalnej wniosku
o dofinansowanie, 50% wartości wyłącznie po pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku
o dofinansowanie.
III Sposób przygotowania oferty.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy
i doświadczenia, a także dysponowania sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
6. Oferta powinna być napisana w sposób czytelny (najlepiej pismem komputerowym lub
maszynowym).
7. Oferta powinna być napisana na formularzu stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego zapytania.
8. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania ofert,
a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z innych dokumentów dołączonych do oferty.
9. W ofercie należy podać wynagrodzenie w formie ryczałtu. Wynagrodzenie ryczałtowe
obejmuje czynności wyszczególnione w zakresie usługi.
IV Termin i sposób składania ofert.
1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 24.06.2019 r. do godziny 14:00.
2. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty można składać:
a. Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert w formie zeskanowanego dokumentu
przekazywanego za pośrednictwem poczty e-mail na adres: fundusze@amuz.edu.pl

ul. Święty Marcin 87
61-808 Poznań
tel. (61) 856 89 10
fax (61) 853 66 76
e-mail: amuz@amuz.edu.pl
www.amuz.edu.pl

przy czym, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wersję
papierową oferty przed dniem podpisania umowy.
4. Wykonawca składając ofertę akceptuje załączony wzór umowy (załącznik nr 1).
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
a. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną
dla składania ofert,
b. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone
w ten sam sposób jak składana oferta, odpowiednio oznakowane dopiskiem
„ZMIANA”.
V Kryteria wyboru oferty.
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%.
2. Oferta najkorzystniejsza (z najniższym wynagrodzeniem całkowitym) otrzyma 100 pkt, każda
następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:
cenamin
Liczba punktów oferty badanej = XA = cenabadana x 100 pkt

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie (wynagrodzeniu całkowitym), Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym
ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Cenę oferty należy podać brutto, w złotych polskich.
5. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych
w umowie (wzór umowy stanowi załącznik nr 1).
VI Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku zawarcia umowy z wybranym
wykonawcą albo unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
wykonawcy.
VII Wybór wykonawcy i sposób ogłoszenia.
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszym zaproszeniu.
2. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli
oferty na podany adres e-mail Wykonawcy.
3. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego Zapytania ofertowego
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VIII Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
1. Michał Pawłowski tel. 604 44 11 52, e-mail: fundusze@amuz.edu.pl
IX Klauzula informacyjna z art. 13 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. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, tel. 61 8568926,
Faks 61 8536676, adres e-mail: kanclerz@amuz.edu.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, jest Pan Jędrzej Dzida,
tel.61 8568926, Faks 61 8536676, adres e-mail: kanclerz@amuz.edu.pl;
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 pn. „na usługę
zaplanowania przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budynek zabytkowy Akademii
Muzycznej, położony przy ul. Św. Marcin 87 w Poznaniu”. Oznaczenie sprawy:
1/DI/AM/2019. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. –
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
**;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** 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.
X Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania
o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia
nieprzedłożonych dokumentów.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy: ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ) oraz ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Integralną część niniejszego Zapytania stanowią następujące załączniki:
a. nr 1: Wzór umowy,
b. nr 2: Formularz ofertowy,

Marcin Elbanowski

Kanclerz

