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Nr referencyjny: ZO/ 7 /2021                        Strzyżów, 07.04.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie zaprasza 

do składania ofert w postępowaniu na realizację usługi – Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie ujęcia wód 

podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową 

zbiornika oraz infrastruktury technicznej” realizowanego w ramach projektu 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie 

w wodę 

 

I. Zamawiający 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3 

NIP: 819-00-02-146 

tel: 17 2761 103, 17 2761 259 

e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl 

adres strony internetowej: http://www.pgkim.strzyzow.pl  

adres strony internetowej, na której dostępne jest zapytanie ofertowe oraz 

dokumentacja dotycząca postępowania na w/w zadanie: http://pgkim.strzyzow.pl/bip2/ 

 

II. Tryb zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w procedurze zapytania ofertowego o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto. Do niniejszego postępowania nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 z poźn. zm.).  

 



 
 

 

  

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania pn.: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu 

komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury 

technicznej” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę. Wybór Wykonawcy robót 

budowlanych dla w/w zadania nastąpi odrębnym postępowaniem.  

Szczegółowy zakres robót instalacyjno-budowlanych, które mają być objęte nadzorem 

inwestorskim opisują dokumenty zamówienia do w/w zadania (w tym dokumentacja 

projektowa i Specyfikacja Warunków Zamówienia), które znajdują się na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora wskazany jest w załączniku nr 2 do 

niniejszego zapytania stanowiącego projekt umowy. 

Przewiduje się zawarcie umowy z Wykonawcą, który będzie sprawował bezpośredni  

nadzór nad branżą sanitarną i technologiczną. Wykonawca zapewni jednocześnie 

koordynację prac w poszczególnymi branżach tj. elektrycznej, drogowej  

i ogólnobudowlanej. 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

 

IV. Termin realizacji nadzoru 

Za termin rozpoczęcia wykonywania czynności składających się na nadzór inwestorski, ustala 

się dzień przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych  aż do 

momentu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót. Prace budowlano-

instalacyjne przewiduje się do realizacji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania 

umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 

 

V. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy 

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  

w szczególności: 



 
 

 

  

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

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

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, 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stopniu prawnym lub faktycznym, że może 

budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 wg 

formuły: spełnia - nie spełnia. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 wg 

formuły: spełnia - nie spełnia. 

 

2) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie  

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie: 

a) wykonał co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego na zadaniach o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł 

brutto każda – łącznie dla wszystkich branż. 

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 wg 

formuły: spełnia - nie spełnia oraz Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 4.  

 

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. 

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 wg 

formuły: spełnia - nie spełnia. 

 

4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

zespołem specjalistów, w skład których wchodzą osoby niezbędne do wykonania 



 
 

 

  

niniejszego zamówienia tj. posiadające prawo do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 

- branża sanitarna bez ograniczeń, 

- branża ogólnobudowlana 

- branża elektryczna, 

        lub 

     odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie           

wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie 

zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, lub spełniającą/ymi warunki, 

o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

tj. osobą/mi której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych  w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi, o których mowa  

w art. 20a ustawy  z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz  

inżynierów budownictwa  („świadczenie usług transgranicznych”). 

 

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji. 

 

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 wg 

formuły: spełnia - nie spełnia oraz Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia – załącznik nr 5. 

 

5) Posiada sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą realizację zamówienia: 

Wykonawca: 

a. nie posiada żadnych zaległości publiczno-prawnych, 

b. nie jest prowadzone, ani wszczęte przeciwko Wykonawcy żadne postępowanie 

egzekucyjne, 

c. nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze, 

ani nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania w sprawach 

gospodarczych, 

d. posiada płynność finansową. 

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik 3 wg 

formuły: spełnia - nie spełnia. 

 

VII. Kryteria oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagami:   



 
 

 

  

L.p. Kryterium Waga kryterium [%] 

1 Cena brutto 100 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

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

Punkty przyznawane za kryterium cena brutto będą liczone według następującego wzoru: 

PCENA = (Cmin/Cof) * 100 pkt 

gdzie: 

- PCENA - ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert  

- Cof - cena oferty badanej 

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  

z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów  

i będzie spełniała wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.  

4. 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. Wykonawca składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Jeżeli wybór oferty będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert 

dodatkowych. 

6. Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy 

realizacji zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia w PLN, 

wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie to 

obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy  

z tytułu oszacowania wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania całości zamówienia. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji warunków udzielenia zamówienia. 

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 



 
 

 

  

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną – e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl lub m.adam@pgkim.strzyzow.pl 

3. Korespondencja otrzymywana i przekazywana pocztą elektroniczną powinna zawierać skan 

pisma z datą i podpisem własnoręcznym przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego 

(nie dotyczy oferty).  

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości od Wykonawcy, Zamawiający 

domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez 

Wykonawcę, dla którego Zamawiający posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu 

doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego nie później niż do 12.04.2021 r. do godz. 12:00. Zamawiający prosi  

o przekazywanie pytań drogą elektroniczną w formie edytowalnej podając w treści maila: 

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO/ 7 /2021. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. Odpowiedzi  

i wyjaśnienia umieszczone będą wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.pgkim.strzyzow.pl/bip2/ i nie przewiduje się innej formy odpowiedzi. 

 

IX. Termin, miejsce i sposób składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  

nr 1 w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca,  

w siedzibie Zamawiającego, pokój Sekretariat do dnia 15.04.2021 r do godz. 8:00. 

Za datę prawidłowo złożonej oferty uważa się termin wpływu do Zamawiającego, a nie datę 

nadania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert faksem lub e-mailem. 

2. Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca winien umieścić w zamkniętej kopercie w taki 

sposób, aby zapobiec jej samoistnemu lub podczas transportu otwarciu. Koperta powinna być 

zaadresowana do Zamawiającego oraz opisana w następujący sposób:  

 

Oferta do zapytania ofertowego ZO/ 7 /2021 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

mailto:sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
mailto:m.adam@pgkim.strzyzow.pl
http://www.pgkim.strzyzow.pl/


 
 

 

  

pn: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu 

komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz 

infrastruktury technicznej” 

NIE OTWIERAĆ przed: 15.04.2021 r. godz. 8:00. 

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny, 

przejrzysty i trwały. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

5. Wzory dokumentów (załączniki) dołączone do niniejszego zaproszenia powinny zostać 

wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

X. Badanie ofert 

Zamawiający odrzuci ofertę: 

a) w przypadku niezgodności treści oferty z zaproszeniem, 

b) w przypadku przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych. 

 

XI. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

XII. Uwagi końcowe 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień wybranemu wykonawcy polegających 

na powtórzeniu podobnych usług.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

3. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:  

a)  zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku gdy: 

 zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji robót budowlanych objętych 

nadzorem inwestorskim,  



 
 

 

  

 przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii,  

uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych dotyczących robót budowlanych 

objętych nadzorem inwestorskim, 

 błędów projektowych, w wyniku których zachodzi konieczność przeprojektowania 

zakresu robót; 

 zachodzi konieczność zmiany przebiegu inwestycji objętej nadzorem, wynikającą  

z błędów projektowych; 

b)   zmiany osób pełniących funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku: 

 śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

 jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; 

 w przypadku zmiany osób, o których mowa powyżej, nowe osoby powołane do 

pełnienia  w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w odrębnych 

przepisach dla danej funkcji.  

c)  Zmiany wynagrodzenia brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej 

zmiany  stawki podatku VAT. 

4. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem  

nieważności. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień 

zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  

w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany. 

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

- w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – Pan mgr inż. Jacek Grodzki  

- w sprawach dot. procedury zapytania ofertowego – Pani mgr inż. Monika Adam. 

 

XIII.  Załączniki 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Projekt umowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług 

Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

 
 

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 Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o., 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jest 

Pani Paulina Ścibior, e-mail p.scibior@pgkim.strzyzow.pl, tel. 17 276 11 03; 

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszego zaproszenia; 

 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;   

 Państwa 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 danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych (w szczególności osób fizycznych 

skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, osób 

fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy oraz podmiotu 

trzeciego będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, członka organu 

zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), 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 Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 

do art. 22 RODO; 

 osoby fizyczne posiadają: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

− 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 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);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Państwu: 

− 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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

ZATWIERDZAM: 

Prezes Zarządu 

mgr inż. Jacek Grodzki 
/dokument podpisany elektronicznie/ 
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