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Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 
27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 

Tel. (048) 368 17 01 
e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl 

 

Iłża, dnia 31 marca 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zaprasza do złożenia oferty 

w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 PLN netto, do którego nie 

stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, 

poz. 2019 z późn. zm.) na: 

 

 

„Zakup paliw dla potrzeb  

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 Szpital w Iłży” 
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ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa i adres: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża 

tel.: (48) 616 30 63 

fax: (48) 616 31 75 

strona internetowa: https://www.szpitalilza.com.pl/  

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zwraca się 

z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

 

Zakup paliw dla potrzeb Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

 

Kod CPV zamówienia: 

09134100-8 – olej napędowy,  

09132000-3 – benzyna 

 

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż paliw ciekłych na potrzeby Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, tj. benzyny bezołowiowej E-95 i oleju 

napędowego, przeznaczonych dla karetek ambulansów Ratownictwa Medycznego, Transportu 

Sanitarnego oraz Działu Techniczno-Administracyjno-Gospodarczego, w tym agregatu 

prądotwórczego będących w posiadaniu Zamawiającego, z tankowaniem bezpośrednio do pojazdów 

lub w przypadku agregatu prądotwórczego do beczki: 

 

              PALIWO 

L.p. Asortyment J.m. Ilość 

1 olej napędowy dla ZRM litr 7 500 

2 olej napędowy Transport medyczny litr 5 000 

3 olej napędowy Dział TAG litr 2 000 

4 benzyna bezołowiowa E-95 Dział TAG litr 300 

 

Szczegółowe warunki zamówienia: 

1. Ilość benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 i oleju napędowego są ilościami szacunkowymi 

w okresie realizacji umowy. Zamawiający będzie płacił za faktycznie pobrane ilości wymienionych 

produktów. 

2. Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie w formie bezgotówkowej na stacjach paliw 

Wykonawcy, w miarę potrzeb Zamawiającego, do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży.  

3. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt 4 karty paliwowe dedykowane 

dla pojazdów określonych w pkt 16 oraz 2 karty paliwowe bez wskazania pojazdu na potrzeby Działu 

Techniczno-Administracyjno-Gospodarczego, w tym: 

 a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości Kart.  

 b) Każda karta paliwowa służąca do bezgotówkowego zakupu paliwa zostanie wyposażona 

 w mikroprocesor lub pasek magnetyczny, a także zabezpieczona poufnym kodem 
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 spełniającym standardy bezpieczeństwa, który znany będzie jedynie użytkownikowi karty 

 paliwowej oraz w okresie ważności zgodny z okresem obowiązywania umowy. 

 c) Sprzedaż paliw ciekłych odbywać się będzie w sposób bezgotówkowy pomiędzy 

 Wykonawcą, a osobą uprawnioną z ramienia Zamawiającego do odbioru paliw ciekłych 

 wyłącznie przy użyciu kart paliwowych przeznaczonych do dokonywania transakcji 

 bezgotówkowych w ww. zakresie. 

 d) Wykonawca umożliwi dokonywanie zablokowania karty paliwowej przez 

 upoważnionego pracownika Zamawiającego lub dokona zablokowania karty we własnym 

 zakresie niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zagubieniu lub kradzieży karty. 

 e) Karty paliwowe wydane zostaną przez Wykonawcę w ciągu 10 dni roboczych od 

 przedłożenia  wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu 

 umowy, w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku 

 blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy 

 jednoczesnej  akceptacji opłaty za karty: 

 *   0 zł netto za kartę nową (w przypadku wymiany z uwagi na  nieprawidłowe  działanie) 

 * 0 zł netto za kartę zamienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany 

 dotychczasowych danych etc.) 

4. Cena za zakup 1 l benzyny bezołowiowej E-95 i 1 l oleju napędowego będzie zmienna i wynikać 

będzie z dziennej ceny sprzedaży obowiązującej na stacji pomniejszonej o zaoferowany stały rabat. 

5. Wykonawca zagwarantuje, że paliwa posiadać będą własności fizykochemiczne gwarantujące 

odpowiednią jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi normami. 

6. W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa 

w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami 

kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy paliwa. 

7. Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem 

ewentualnych awarii układu napędowego samochodów i sprzętu zasilanych tym paliwem. 

8. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa. Wykonawca pokryje wszelkie koszty 

związane z oczyszczeniem układu napędowego samochodów i sprzętu. 

9. Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa przez całą dobę w odległości do 10 km od 

siedziby Zamawiającego, tj. ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 4, 27-100 Iłża. 

10. Wykonawca umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej, w terminie 30 dni od 

doręczenia, zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą za okresy rozliczeniowe trwające od 01 do 15 i 

od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego na podstawie zbiorczego wykazu sprzedaży oraz 

zgodnie z umową. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Faktury będą 

wystawiane po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

11. Dokumentem potwierdzającym zakup paliwa będzie dowód wydania zawierający następujące 

informacje : 

 • dokładny adres stacji paliw 

 • nr karty, na którą dokonywana była transakcja 

 • nr rejestracyjny samochodu 

 • kwota do zapłaty  

 • ilość wydanego paliwa 

 • data i godzina transakcji 

12. Integralnym załącznikiem do faktury będzie wykaz wszystkich zakupów z danego okresu 

rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe, tj.: numery kart, numery 
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rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw lub liczbę towarów 

i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji 

faktury wskazana jest wartość brutto przed opustem, wielkość opustu, wartość (brutto, VAT, netto)  

po opuście. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do wydania paliwa tylko osobom upoważnionym ze strony  

Zamawiającego do pobierania paliw. 

14. Paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 9 październik 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm. ze ). 

15. Stacje benzynowe posiadane przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi określone  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania (t. j. Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1853 ze zm). 

16. Wykaz samochodów służbowych Zamawiającego: 

 

L.p. Marka Numer rejestracyjny Rodzaj paliwa 

1 Renault Master WRA 3967C ON 

2 Peugeot Boxer WRA 6T36 ON 

3 Peugeot Boxer WRA 6T37 ON 

4 Citroen Berlingo WR 226ES ON 

 

Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona 

wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom 

Zamawiającego określonym  w niniejszej zapytaniu ofertowym. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1) Termin realizacji zamówienia obejmuje okres: 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2) Miejsce realizacji zamówienia: stacje paliw Wykonawcy w odległości do 10 km od siedziby 

Zamawiającego tj. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, 

ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 4, 27-100 Iłża . 

 

 

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE: 

1) Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. 

2) Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty: 

 a) Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do Zapytania wzorem (zaleca się  złożyć 

ofertę na załączonym wzorze - Załącznik nr 1 do Zapytania), 

 b) Zaakceptowany wzór umowy – Załącznik nr 2 do Zapytania 

 c) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
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odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

 d) W celu spełnienia warunku udziału w postepowaniu: 

- Kopię dokumentu zezwalającego na obrót paliwami ciekłymi w świetle ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 833), lub inny dokument  dopuszczający 

Wykonawcę do obrotu paliwami ciekłymi. 

 e) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

 Zamawiającego: 

- Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez  obowiązujące 

 - prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu    i stosowania w 

placówkach ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 3 do Zapytania). 

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym  Załącznik 

nr  1  do Zapytania ofertowego. 

2) Oferta wraz ze wszystkimi załączniki musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną 

techniką, wypełniona i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub załączonym do oferty upoważnieniem. 

3) Jeżeli uprawnienie  do  podpisania  oferty  nie  wynika  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem notarialnie. 

4) Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

5) W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię dokumentu, kopia ta 

powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. 

6) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego na 

adres email: eunijne@szpitalilza.com.pl . Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie 

w dniu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
11) Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  w  postaci  elektronicznej  

opatrzonej  podpisem zaufanym  lub  podpisem osobistym (elektronicznym) oraz przesyła na 

wskazany adres e-mail. Oferta  musi  być  sporządzona w formie elektronicznej w  formacie danych w 

szczególności: .pdf,.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt 

 
5. CENA OFERTY: 

1) Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną 

i ostateczną. Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar. 

2) Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty 
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związane z realizacją zamówienia, m.in.: 

 a. sukcesywne świadczenie usług na stacjach paliw Wykonawcy, 

 b. marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe, 

 c. koncesje, 

 d. ubezpieczenie, 

 e. podatek VAT (jeśli dotyczy), 

 f. cło (jeśli dotyczy), 

 g. podatek akcyzowy (jeśli dotyczy) 

oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu  zamówienia. 

 

3) Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości asortymentu wskazanego w Zapytaniu 

powiększona o wartość VAT. 

Cena jednostkowa towaru – jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest 

określona w jednostkach miar. 

4) Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych. 

5) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

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

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

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

6) Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził 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. 

 

6. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

   Cena brutto -   100 % 

 

 

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1) Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl z dopiskiem 

Oferta na „Zakup paliw dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Szpital w Iłży - DZP-ZO-04-2022” 

2) Nieprzekraczalny termin złożenia oferty – 07.04.2022 r. do godz.: 12:00.  

Otwarcie ofert nastąpi bez udziału wykonawców w dniu 07.04.2022 r. o godzinie 12:30. 

3) O terminie wpływu decyduje termin wpływu oferty na skrzynkę mailową Zamawiającego. 

4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. 

5) Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: 

„ZMIANA / WYCOFANIE”. 

 

8. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TRESCI UMOWY: 

1) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. 

2) Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do 
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Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 

 

9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA: 

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową oraz 

informacją zamieszczoną na stronie internetowej BIP Szpitala - http://bip2.szpitalilza.com.pl/  

 

10. INFORMACJE DODATKOWE: 

1) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnień złożonej oferty – adres email: eunijne@szpitalilza.com.pl   

3) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku: 

 a) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego, 

 b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

 na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny 

 najkorzystniejszej oferty, 

 c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

 zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 

 przewidzieć. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

5) Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. 

6) W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy,  Zamawiający może podpisać 

umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę 

punktów. 

7) Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru Wykonawcy, nie przewiduje się 

postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze Wykonawcy, odrzucenia oferty lub 

zakończenia postępowania bez jego wyboru.  

 

11. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 

Kierownik Działu Administracyjno-Techniczno-Gospodarczego  

Pan Hubert Wasila  

email: hwasila@szpitalilza.com.pl , telefon: +48 605 972 103 

 

12. 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”, 

informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17.  

• inspektor ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Szpital w Iłży, Mateusz Szczypior - dane kontaktowe: iod@szpitalilza.com.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  rozporządzenie 

 parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
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 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, zwanym dalej RODO w celu 

 związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup paliw dla 

 potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

 prowadzonym wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

 zamówień publicznych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

 którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących 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;   

• 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: 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. 

 

 

13. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2- Projekt umowy 

Załącznik nr 3- Oświadczenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 

 

 
Sporządziła: Katarzyna Nowak 
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