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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2019 
 

Tryb udzielania zamówienia: 

 

Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tys. zł netto zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Celem zamówienia jest wybór wykonawców świadczących opiekę medyczną   

(pielęgniarską, specjalistyczną lekarską) dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej  

w Balcerowie w ramach projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 

IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym” 

 

Kod CPV – podstawowy 

CPV 85121000-3  

 

Część I przedmiotu zamówienia – opieka pielęgniarska: 

 

Zakres opieki pielęgniarskiej: 
1) badanie pielęgniarskie (waga, wzrost, BMI, pomiar ciśnienia tętniczego, ostrość wzroku i 

inne w miarę potrzeb); 
2) udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku; 
3) ogólna promocja zdrowia ( poradnictwo z zakresu profilaktyki zdrowotnej). 
4) podstawowe postępowanie w nagłych wypadkach 
5) współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu profilaktycznego dla osób objętych 

opieką pielęgniarską. 

 

Osoby objęte opieką pielęgniarską: osoby ze stopniem niepełnosprawności (znacznym bądź 

umiarkowanym, a w przypadku stopnia umiarkowanego z orzeczonym autyzmem, upośledzeniem 

umysłowym lub chorobą psychiczną ). 

 

Miejsce realizacji opieki pielęgniarskiej: 96-100 Skierniewice, ul. Balcerów 15 C (gabinet 

lekarski utworzony na potrzeby Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Balcerowie). Opieka 

pielęgniarska, o ile zajdzie taka potrzeba, będzie również sprawowana nad uczestnikami Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Balcerowie podczas organizowanych wycieczek. 
 

Godziny realizacji opieki pielęgniarskiej: 4 godziny dziennie w dniach i godzinach pracy Zakładu  

Aktywności Zawodowej w Balcerowie (08.00 do 16.00 w dni powszednie z wyłączeniem sobót, 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-medyczne-8991


niedziel i dni świątecznych). Dokładne godziny realizacji przedmiotu zamówienia zostaną ustalone 

przez Zamawiającego i wyłonionego Wykonawcę na etapie zawierania umowy. 

 

Do zrealizowania przez Wykonawcę do 84 h/m-c co łącznie w okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia daje do 756 h. 

 

Planowany termin realizacji opieki pielęgniarskiej: listopad 2019 – lipiec 2020  r. 

 

Dokumentowanie udzielonej opieki pielęgniarskiej: dla każdej osoby objętej opieką 

pielęgniarską będzie prowadzona systematycznie indywidualna dokumentacja procesu 

pielęgnowania i udzielania pomocy pielęgniarskiej. 

 

Rozliczanie udzielanej opieki pielęgniarskiej: wynagrodzenie wyłonionego wykonawcy 

wypłacane będzie w oparciu o faktycznie zrealizowaną liczbę godzin świadczenia opieki 

pielęgniarskiej w danym miesiącu. W przypadku zrealizowania mniejszej liczby godzin  

(z uwagi np. na dni wolne, święta) wynagrodzenie w danym miesiącu zostanie wypłacone 

stosownie do zrealizowanej liczby godzin w danym miesiącu w oparciu o przedłożoną ewidencję 

godzin i prawidłowo wystawiony rachunek/fakturę. 

 

 

Część II przedmiotu zamówienia – specjalistyczna opieka lekarska 

 

Zakres specjalistycznej opieki lekarskiej: 

1) badanie lekarskie w celu określenia stanu zdrowia i stworzenia indywidualnego 

programu profilaktycznego dla każdego niepełnosprawnego pracownika Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Balcerowie, 
2) bieżąca kontrola stanu zdrowia pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej  

w Balcerowie, 
3) ogólna promocja zdrowia ( poradnictwo z zakresu profilaktyki zdrowotnej), 

4) podstawowe postępowanie w nagłych wypadkach. 
 

Osoby objęte specjalistyczną opieką lekarską: osoby ze stopniem niepełnosprawności (znacznym 

bądź umiarkowanym, a w przypadku stopnia umiarkowanego z orzeczonym autyzmem, 

upośledzeniem umysłowym lub chorobą psychiczną ). 

 

Miejsce realizacji specjalistycznej opieki lekarskiej: 96-100 Skierniewice, ul. Balcerów 15 C 

(gabinet lekarski utworzony na potrzeby Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Balcerowie).  
 

Godziny realizacji specjalistycznej opieki lekarskiej: 2 godziny tygodniowo w dniach i 

godzinach pracy Zakładu  Aktywności Zawodowej w Balcerowie (08.00 do 16.00 w dni 

powszednie z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych). Dokładne godziny realizacji 

przedmiotu zamówienia zostaną ustalone przez Zamawiającego i wyłonionego Wykonawcę na 

etapie zawierania umowy. 

 

Do zrealizowania przeciętnie  8 h/m-c co łącznie daje do 72 h. 

 

 

Planowany termin realizacji specjalistycznej opieki lekarskiej: listopad 2019 – lipiec 2020r. 

 



Dokumentowanie udzielonej specjalistycznej opieki lekarskiej: dla każdej osoby  objętej 

specjalistyczną opieką lekarską będzie prowadzona systematycznie indywidualna dokumentacja 

udzielonej specjalistycznej opieki lekarskiej. 

 

Rozliczanie udzielanej specjalistycznej opieki lekarskiej: wynagrodzenie wyłonionego 

wykonawcy wypłacane będzie w oparciu o faktycznie zrealizowaną liczbę godzin świadczenia 

specjalistycznej opieki lekarskiej w danym miesiącu. W przypadku zrealizowania mniejszej liczby 

godzin (z uwagi np. na dni wolne, święta) wynagrodzenie w danym miesiącu zostanie wypłacone 

stosownie do zrealizowanej liczby godzin w danym miesiącu w oparciu o przedłożoną ewidencję 

godzin i prawidłowo wystawiony rachunek/fakturę. 

 
 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O realizację zamówienia mogą ubiegać się  wykonawcy -  osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

 

1) nie są powiązani osobowo z Zamawiającym 

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

2) dysponują minimum dwoma osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie 

w zakresie przedmiotu zamówienia (na każdą część zamówienia osobno) tj.: 

a) posiadającymi odpowiednio wykształcenie medyczne: 

- min. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (dot. I część 

zamówienia) 

- tytuł zawodowy lekarza (dot. II części zamówienia) 

b) posiadają czynne prawo wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki bądź lekarza 

c) posiadają aktualne ubezpieczenie OC odpowiednio pielęgniarki bądź lekarza 

 

Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu  

o dokumenty, w tym oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku 

granicznego – spełnia / nie spełnia. 

 

Oferty wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone  

i nie będą podlegały ocenie. 



III. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach danej 

części zamówienia Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny:  

 

Kryterium Znaczenie % kryterium Max. Liczba punktów 

jakie może otrzymać 

oferta za dane kryterium 

Cena brutto za godzinę 

realizacji zamówienia [C] 

80 % 80 

Doświadczenie [D] 20 % 20 

 

 

2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: 

1) Zasady oceny kryterium „Cena” [C]  

 

Punkty za kryterium „Cena” będą obliczane wg poniższego wzoru: 

 

Najniższa cena brutto za godzinę realizacji zamówienia 

spośród badanych ofert 

C=   ------------------------------------------------------------ x 80 punktów 

Cena brutto za godzinę realizacji zamówienia  

badanej oferty 

 

Ocena dokonywana będzie w oparciu o cenę brutto za godzinę realizacji zamówienia podaną przez 

wykonawcę w złożonej ofercie. 

 

Cena brutto za godzinę realizacji zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie powinna być 

wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Podana przez Wykonawcę w ofercie  cena brutto za godzinę realizacji zamówienia musi 

uwzględniać wszystkie daniny publicznoprawne (tj. ZUS, podatki) wraz z narzutami 

Zamawiającego, a w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą również podatek VAT 

(jeżeli dotyczy) oraz koszty dojazdu do i z miejsca realizacji zamówienia. Zamawiający nie zwraca 

kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji zamówienia.  

 

Podana przez Wykonawcę w ofercie  cena brutto za godzinę realizacji zamówienia będzie 

obowiązywała w całym okresie jego realizacji (nie będzie mogła zostać podniesiona). 

 

3. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie” [D] 

 

Przy ocenie kryterium „Doświadczenie” Zamawiający będzie oceniał liczbę lat doświadczenia w 

udzielaniu opieki medycznej (odpowiednio pielęgniarskiej, lekarskiej) osobom z 

niepełnosprawnością intelektualną 

 

Punkty za kryterium „Doświadczenie” będą obliczane wg poniższego wzoru: 

 

      Doświadczenie  badanej oferty (liczba lat) 

D=   ------------------------------------------------------------ x20 punktów 

         Doświadczenie najkorzystniejszej oferty (liczba lat) 



Ocena dokonywana będzie w oparciu o doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę do 

realizacji przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że ocenie Zamawiający poddawać będzie 

w przypadku wszystkich wykonawców większe doświadczenie w udzielaniu opieki medycznej 

(odpowiednio pielęgniarskiej, lekarskiej) osobom z niepełnosprawnością intelektualną w ramach 

danej oferty. 

 

4. Ostateczna ocena punktowa oferty. 

 

Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli 

niniejszego zamówienia temu wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w ostatecznej 

ocenie. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert  

uzyska taką samą liczbę punktów  zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która posiada 

większe doświadczenie w udzielaniu opieki medycznej (odpowiednio pielęgniarskiej, lekarskiej) 

osobom z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

W przypadku gdy oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć  

na realizację zamówienia zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z wykonawcą, 

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma wykonawcami, których oferty 

zostały ocenione najwyżej. Jeżeli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert wykonawca 

zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie dwóch dni od dnia zakończenia negocjacji. 

 

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę, Zamawiający może 

zawrzeć umowę z wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta 

uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

 

 

IV. SPOSÓB  SPORZĄDZENIA OFERTY 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pierwsza część oferty - zapewnienie 

opieki pielęgniarskiej. Druga część oferty – zapewnienie specjalistycznej opieki lekarskiej. 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia  

z zastrzeżeniem, że jeden wykonawca  może złożyć ofertę na każdą z poszczególnych 

części.  

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych na każdą z części zamówienia. 

4. Oferta musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim i napisana czytelnie. 

5. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na 

wzorze oferty - Formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 

1 do niniejszego Zapytania).  

6. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 

podpisującej ofertę. 

8. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty wymienione w pkt. V niniejszego 

zapytania. 

9. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu w zamkniętej i opatrzonej dopiskiem jak w pkt. VI 

niniejszego zapytania ofertowego. 

10. Koszty przygotowania oferty ponosi wykonawca. 

 



V. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAŁĄCZENIA DO OFERTY 

 

1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do Formularza ofertowego:  

1) wypis CEIDG lub KRS wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej 

ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć 

także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli 

dotyczy);  

2) oświadczenie o braku powiązań, stanowiącego integralną część zapytania ofertowego   

(Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);  

3) wykaz udzielania opieki medycznej (odpowiednio pielęgniarskiej, specjalistycznej 

lekarskiej) osobom z niepełnosprawnością intelektualną, 

4) kserokopie dokumentów potwierdzających czynne prawo wykonywania zawodu  

5) kserokopie polis ubezpieczenia OC. 

 

VI. TERMIN, SPOSÓB ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty wykonawcy mogą składać od daty upublicznienia zapytania ofertowego  

do dnia  30 09 2019 godzina: 15.00 

2. Oferta powinna zostać dostarczona osobiście lub za pośrednictwem jednego  

z operatorów pocztowych na adres siedziby biura Zamawiającego:  Stowarzyszenie 

Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” 96-100 Skierniewice, 

ul. Batorego 64H, pokój 28 z dopiskiem na kopercie: „Oferta na usługi medyczne w ramach 

projektu „ZAZ Balcerów” – ze wskazaniem, której części dotyczy. Decyduje data i 

godzina wpływu do Zamawiającego.  

3. Koszty dostarczenia oferty ponosi wykonawca.  

 

VII. ODRZUCENIE OFERTY 

1. Odrzuceniu podlegają: 

1) oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2) oferty niezłożone w terminie zakreślonym przez Zamawiającego, 

3) oferty złożone przez wykonawcę niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu 

ofertowym, 

4) która nie została sporządzona w sposób przewidziany przez Zamawiającego, o którym 

mowa  w pkt. IV niniejszego zapytania, 

5) kolejne oferty tego samego wykonawcy (decyduje data i godzina złożenia oferty), 

6) oferty zawierające rażąco niską cenę. Oferta zawierająca rażąco niską cenę to oferta, 

która jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen brutto za godzinę realizacji 

zamówienia wszystkich podlegających rozpatrzeniu ofert na daną część zamówienia (nie 

odrzuconych z powodów, o których mowa w pkt. 1-4),  

a w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty – to oferta, nie odrzucona  

z powodów, o których mowa w pkt. 1-4, która zawiera cenę brutto za godzinę realizacji 

przedmiotu zamówienia niższą o 30% od wartości szacunkowej odpowiednio każdej z 

części zamówienia. 



2. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciw 

Zamawiającemu. 

3. Oferty odrzucone nie będą zwracane wykonawcom ponieważ stanowią one dokumentację 

Projektu i muszą być przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji 

projektowej. 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA I WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienia 

niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie 

oraz zamieszczona na stronie internetowej www.wspolnatroska.pl  i w bazie 

konkurencyjności. Wyjaśnienia zamieszczone na stronie internetowej nie będą zdradzać, 

wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega 

możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji złożenia w terminie 

krótszym niż 3 dni przed terminem składania ofert.  

2. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

1) Ewa Kaźmierczak - email: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl, nr tel. 504 076 640, 

2) Jolanta Komora - email:  jolanta.komora@neostrada..pl, nr tel. 509 686 513. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie 

www.wspolnatroska.pl  i w bazie konkurencyjności.  

4.  Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.  

 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy  

z wykonawcą w zakresie: 

1) zmiany terminu realizacji zamówienia - w przypadku wystąpienia okoliczności 

powodujących, że termin ten nie może zostać dochowany  

2) zmiany osób bezpośrednio realizujących przedmiot zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że 

muszą one spełniać warunki, o których mowa w warunkach udziału pkt. II niniejszego 

zapytania oraz posiadać takie samo doświadczenie jak osoby, które były oceniane 

zgodnie z pkt. III.3 niniejszego zapytania. 

2. Wszelkie zmiany Umowy i jej warunków mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Umowa będzie mogła zostać rozwiązana przez Zamawiającego, w każdym czasie w trybie 

natychmiastowym w przypadku: 

1) nie wywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) utraty przez osoby bezpośrednio realizujące zamówienie czynnego prawa do 

wykonywania zawodu, 

3) nie przedłożenia przez Wykonawcę aktualnych polis ubezpieczenia OC osób 

bezpośrednio realizujących zamówienie, 
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4) rozwiązania z Zamawiającym umowy o dofinansowanie Projektu przez Wojewódzki 

Urząd Pracy co będzie skutkować zakończeniem realizacji Projektu. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość  zlecenia wykonawcy dodatkowych usług (opieki 

pielęgniarskiej lub specjalistycznej opieki lekarskiej) nie objętych zamówieniem 

podstawowym, o ile zostaną spełnione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania bez podania przyczyny na 

każdym etapie postępowania bez prawa Wykonawcy do kierowania w stronę Zamawiającego 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które obowiązuje 

od 25 maja 2018 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że : 

 

1) Administratorem Pana/Pana Danych jest: Stowarzyszenie „Wspólna Troska” adres 

pocztowy: ul. Stefana Batorego 64H, 96-100 Skierniewice  

2) Kontakt  w sprawie Ochrony Danych: adres pocztowy:   ul. Stefana Batorego 64H 

96-100 Skierniewice, e-mail: biuro@wspolnatroska.pl telefon 519 664 874 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

a) przyjęcia oferty i rozstrzygnięcia ogłoszonego zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b RODO,  

b) zawarcia umowy o zamówienie i jej prawidłowej realizacji - na podstawie art. 6 ust. 

1 lit b RODO,  

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z 

przepisów prawa, jak również zawartej umowy o dofinansowanie Projektu - art. 6 

ust.1 lit c RODO 

d) dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się 

pojawią - art. 6 ust. 1 lit f RODO. 

4) Podanie przez Pana/Panią danych jest konieczne do przyjęcia Pana/Pani oferty i jej 

rozpatrzenia oraz ewentualnego późniejszego zawarcia i wykonania umowy. Nie podanie 

wymaganych danych osobowych skutkować będzie niemożnością przyjęcia  

i rozpatrzenia oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu, nie będą przekazywane do Państw trzecich.  

6) Pani / Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom, z którzy prowadzą obsługę prawną, 

informatyczną (IT, hostingową) Administratora oraz z którymi Administrator współpracuje 

przy realizacji Projektu, jak również instytucjom finansującym, monitorującym, 

kontrolującym realizację Projektu. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas zakreślony 

przez umowę o dofinansowanie Projektu, a jeżeli czas ten będzie krótszy niż czas 

zakreślony przez przepisy prawa co do dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych bądź 

podatkowych to przez ten czas. 
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8) Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania 

ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do żądania  ograniczenia 

przetwarzania Pani/Pana danych.  

9) Jeżeli uzna Pan/Pani, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z 

wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

Ewa Kaźmierczak – Przewodnicząca Zarządu Głównego 

     Grażyna Socha – Sekretarz Zarządu Głównego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


