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Ostrowiec Św., 12.05.2021 rok 

 

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku  

NR 4/CBPK/05/EFS-37/2021 
 

W związku z realizacją przez Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.  projektu pn.: „KWALIFIKACJE - 
AZYMUT - ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020    w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 
29 roku życia pozostających bez zatrudnienia,  

Oraz kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej 
konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego                         
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku 

zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi CATERINGOWEJ  na rzecz  
UP ww. projektu.  

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. 
Tel.: (41) 247 66 76 
e-mail: cbpk@cbpk.pl 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):  
55.32.10.00-6 - Usługi przygotowywania posiłków 
55.32.00.00-9 – Usługi podawania posiłków 
55.52.00.00-1 - Usługi dostarczania posiłków 
 

Przedmiotem niniejszego rozeznania cenowego jest świadczenie usługi cateringowej składającej się z obiadu 

serwowanego i składać się ma z drugiego dania. Dania powinny uwzględniać również kartę dań 

wegetariańskich/bezglutenowych lub innych dostosowanych do specjalnych potrzeb żywieniowych UP. 

Charakterystyka dań: 

- Porcja mięsa lub ryby lub porcja wegetariańska (co najmniej 160g na osobę); 

- Ziemniaki lub ryż lub frytki lub kasza (co najmniej 160g na osobę); 

- Surówki min. 2 rodzaje (łącznie co najmniej 150g na osobę); 

Usługa realizowana będzie w tygodniu roboczym ale również w soboty dla średnio 72 os ( I, II i III Edycja po 

średnio 24 osoby każda) , w okresie od 24 maja 2021 do max. 30.06.2022, łącznie o szacowanej wielkości 

– 1512 szt.. 

Założenia projektu: 

- Warsztaty poszukiwania pracy – (I edycja) 05.2021 rok,  (II edycja) 10.2021 i (III edycja) 03.2022– 
średnio po 48 szt./edycję , łącznie średnio 144 szt. 
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W ramach warsztatów przewidziano łącznie 6 grup szkoleniowych średnio po 8-12 osób, w tym : I, II i III 
edycja każda po średnio 24 osób z podziałem 2 grupy szkoleniowe na terenie miasta Ostrowiec Św. 
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia/zwiększenia zapotrzebowania na obiady w zależności od 
ilości osób uczestniczących w warsztatach.  

- Szkolenia – (I edycja) 05-07.2021 rok, (II edycja) 10-12.2021 i (III edycja) 03-06.2022 – średnio po 
456 szt./edycję, łącznie średnio 1368 szt. Do szacunku powyższego przyjęto 19 dni 
szkoleniowych/os x 72 UP 

W ramach szkoleń przewidziano: 

I, II i III edycja średnio po 24 osób każda - łącznie szacuje się max. 10 grup szkoleniowych/edycję , po średnio 
min. 1 osoba/grupę do max. 12 osób/grupę. Szkolenia będą organizowane na terenie powiatu 
ostrowieckiego. 

Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż ilość grup i osób oraz liczba posiłków (II danie)/ na grupę może ulec 
zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu). Powyższe jest uwarunkowane rodzajem szkoleń i ilością godzin/dni 
ich realizacji /UP.   

 

Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do: 

- Dostarczania posiłków ciepłych , w temperaturze min 70oC, 

- świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem: świeżych produktów żywnościowych z zachowaniem 
przepisów sanitarno - epidemiologicznych oraz HACCAP. 

- przyrządzania posiłków obiadowych w dniu świadczenia usług cateringowych, 

- przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z 
ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie 
aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. sosy w posiłku oraz 
produktów gotowych.  

- uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego/wegetariańskiego lub inne  w 
sytuacji udziału w warsztatach/szkoleniach osób o szczególnych potrzebach żywieniowych. Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie minimum 3 dni przed planowanym 
warsztatem/szkoleniami, 

- estetycznego podawania posiłków, 

- Wykonawca zapewni niezbędne naczynia ( pojemniki styropianowy), sztućce oraz serwetki. 

- transport posiłków musi odbywać się w opakowaniach i środkami transportu zgodnymi z polskimi 
przepisami w zakresie transportu żywności. 

- dowozu przedmiotu zamówienia na miejsce realizacji usługi cateringu wskazane przez Zamawiającego. 

- do odbioru odpadów pokonsumpcyjnych z miejsca odbywania wsparcia w każdym dniu realizacji usługi.  

Zamawiający ustali miejsce, termin dni i godzin dostarczania cateringu po wyłonieniu Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy w zależności od przebiegu 
poszczególnych form wsparcia. 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

- Warsztaty poszukiwania pracy – (I edycja) 05.2021 rok,  (II edycja) 10.2021 i (III edycja) 03.2022 
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Miejsce realizacji: Ostrowiec Św. 
 
- Szkolenia – (I edycja) 05-07.2021 rok, (II edycja) 10-12.2021 i (III edycja) 03-06.2022 
Miejsce realizacji : województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki.  
W trosce o zapewnienie UP możliwie dogodnego korzystania z w/w wsparcia, Zamawiający planuje 
uruchomienie zajęć w lokalizacji na terenie powiatu ostrowieckiego, która będzie odpowiadała większości 
UP.  
Harmonogramy spotkań będą ustalane indywidualnie z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 

IV. WYMAGANIA 

O realizacje zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy :  
 posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  
 w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert wykonali należycie następujące usługi: 

dostarczał catering w formie ciepłego posiłku, w ilości minimum 3 usług cateringowych po min. 100  
szt. każda   

 deklarujący spełnienie klauzul/aspektów społecznych 
 posiadający/dysponujący potencjałem technicznym/osobowym pozwalającym na realizację 

zamówienia 
 znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia 

Wybrany Wykonawca  zobowiązany jest w dniu podpisania umowy złożyć komplet kserokopii dokumentów 
potwierdzających posiadane uprawnienia, referencje, zaświadczenia, protokoły odbioru, itd.).   
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanego w złożonej ofercie. 

V. OFERTA CZĘŚCIOWA 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.  

VI. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. 

1. 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”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.  
w Ostrowcu Św. osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania 
tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania 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. 

1. *** 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. 

VII. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW: 

1. Wypełniony Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku 
2. Klauzula informacyjna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – Załącznik nr 2 

do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty 

VIII. TRYB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
2. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: 

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., 
osiedle Słoneczne 14 (górny pasaż), 

27-400 Ostrowiec Św. 
w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z dopiskiem 

„Oferta na usługę cateringową w ramach realizacji projektu „KWALIFIKACJE - AZYMUT - 
ZATRUDNIENIE” 

Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy 
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3. Termin składania ofert upływa 20.05.2021 r. do godz. 11:00. W przypadku przesłania oferty pocztą liczy 
się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.  

4. Biuro Zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 
5. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami została upoważniona p. Sylwia Barańska, e-

mail: cbpk@cbpk.pl, tel.: 41 247 66 76 

IX. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem ich 
znaczenia oraz sposobu oceny ofert 

 
Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Cena jest jedynym kryterium 
oceny ofert. 
1. Oferta powinna zawierać cenę za 1 szt. usługi cateringowej w formie ciepłego posiłku wyrażoną w 

złotych polskich w kwocie brutto,  
2. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności 

gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez 
Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, konieczny do poniesienia przez 
Zamawiającego.     

2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.   
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.   
4. Cena może być tylko jedna 
 
Deklarujemy podpisanie umowy zlecenia. 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

Centrum Biznesu i Promocji Kadr  z siedzibą w Ostrowcu Św. informuje, że niniejsze rozeznanie w sprawie 
ceny ma charakter informacyjny i ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku tj. ustalenie kręgu 
potencjalnych wykonawców mogących wykonać wyżej opisane zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na 
temat kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Niniejsze rozeznanie nie zobowiązuje Zamawiającego 
do zawarcia umowy na określonych warunkach  i z określonym podmiotem oraz nie rodzi po stronie 
potencjalnych wykonawców roszczenia  o zawarcie umowy.   

 
SYLWIA BARAŃSKA 

Prezes Zarządu CBPK Sp. z o.o. 
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Załącznik nr 1  

do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku NR 4/CBPK/05/EFS-37/2021 

……………….………..…………… 

miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

DANE OFERENTA: 

Imię i Nazwisko/Firma 
 

Adres  

PESEL/NIP  

Numer telefonu  

e-mail  

W odpowiedzi na ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku na realizację usługi cateringowej w formie ciepłego posiłku             

(II danie) dla 72 Uczestników/czek projektu pn. „KWALIFIKACJE - AZYMUT - ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję realizację przedmiotu zamówienia na: 

Cena brutto za 1 sztukę usługi cateringowej (w PLN)  

OGÓŁEM CENA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ USŁUGI:  

SŁOWNIE:  

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. spełniam określone w rozeznaniu cenowym warunki t.j: 

- w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert wykonałem należycie następujące usługi: dostarczając catering w 

formie ciepłego posiłku, w ilości minimum 3 usług cateringowych po min. 100  szt. każda   

- deklaruję spełnienie klauzul/aspektów społecznych 

- posiadam/dysponuję potencjałem technicznym/osobowym pozwalającym na realizację zamówienia 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia 

2. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wykonywania zamówienia za cenę podaną w niniejszym formularzu, 

3. W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i miejscu i ilości 

uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 

4. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem oferty. W 

ramach realizacji zamówienia nie będę rozliczał/a się/ będę rozliczał/a się* na podstawie faktury.  

5. oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach,  w miejscu i terminie 

określonych przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

7. Oświadczam, iż wobec Oferenta, w imieniu którego działam,  nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości. 

8. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie, załącznikach są 

zgodne z prawdą. 

 

 
_____________________________________________  

[Podpis Oferenta] 



________________________________________ Projekt  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Projekt  „KWALIFIKACJE - AZYMUT - ZATRUDNIENIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Projekt „KWALIFIKACJE - AZYMUT - ZATRUDNIENIE” realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji 

Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

 

  

Załącznik nr 2  

do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku NR 4/CBPK/05/EFS-37/2021 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) 

 

1. Stosownie do 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 osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 
maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Centrum Biznesu i 
Promocji Kadr Sp. z o. o., osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail:cbpk@cbpk.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki 
określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także 
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w 
oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP. 

5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą 
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

6. Niezależnie od postanowień pkt 27.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane 
osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać 
przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, 

8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
9. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,  
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 
10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 
11. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec 
Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych 
osobowych 

 
 

 

............................................................         ...............................................................................  
                   miejscowość i data        Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 


