Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

IiZP.272.1.26.2022
Opoczno dnia, 22.06.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAW
ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO NAUKI JAZDY
POJAZDAMI KATEGORII „B” DLA DWÓCH TYPÓW SZKÓŁ: TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY
I STOPNIA, DO REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODACH: TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ELEKTROMECHANIK
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM - WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020.
Numer i nazwa Priorytetu: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,
Numer i nazwa Działania: XI.3 Kształcenie zawodowe
Numer i nazwa Poddziałania: XI.3.1 Kształcenie zawodowe
Zamawiający:
Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
Ulica: Kwiatowa 1a
Kod: 26-300 Miejscowość: Opoczno
Telefon: (44) 741-49-00 fax: (44) 741-49-01
Strona www: www.opocznopowiat.pl
REGON 590648439 NIP 768-178-92-38
Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa
1. Informacje ogólne:
NUMER PROJEKTU: RPLD.11.03.01-10-0027/21
OPIS ZAMÓWIENIA:
Zakup doposażenia do pracowni/warsztatów szkolnych – plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami
kategorii B – samochód do nauki jazdy na prawo jazdy kategorii B dla zawodów technik pojazdów
samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych
w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym w ramach
projektu pn.: "Podniesienie poziomu kształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy"
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współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
CEL ZAMÓWIENIA: Podniesienie jakości kształcenia w branżach: mechanicznej, budowlanej w okresie
6 miesięcy poprzez uzyskanie kompetencji zawodowych 4 nauczycieli (0K, 4M) przedmiotów
zawodowych wraz z doposażeniem 6 pracowni dla zawodów: technik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik
budownictwa w oparciu o rekomendacje lokalnych instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO NAUKI JAZDY
POJAZDAMI KATEGORII „B” DLA DWÓCH TYPÓW SZKÓŁ: TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY
I STOPNIA, DO REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODACH: TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ELEKTROMECHANIK
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM
Zakup zgodny z przykładowym katalogiem opracowanym przez MEN. Zgodnie z katalogiem MEN: Pojazd
przeznaczony do nauki jazdy musi spełniać warunki art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.3).
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przeznaczonego do nauki jazdy na kategorię
B dla uczniów/uczennic Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Powiatowym CKZiU
w Mroczkowie Gościnnym dostosowanego do realizacji zajęć obowiązkowych wynikających z programu
nauczania w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik i elektromechanik pojazdów
samochodowych.
2.1. Warunki szczegółowe realizacji zamówienia:
1. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być:
- fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2021,
- kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych i nie będący przedmiotem praw osób trzecich,
- dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać warunki określone w:
- w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U z 2016r poz.2022 ze zm);
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- ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.),
- ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 450 z
późn. zm.),
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2355),
3. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry techniczne:
- samochód z pełnym przystosowaniem w zakresie prawa jazdy kategorii B;
- skrzynia biegów mechaniczna 5-biegowa (manualna),
- silnik benzynowy: 1.0 – 1.4;
- minimalna moc silnika 80 KM,
- typ nadwozia – 5-cio drzwiowe,
- układ kierowniczy ze wspomaganiem.
- napęd przedni,
4. Wymagania wyglądu zewnętrznego i wyposażenia samochodu:
- sposób uruchamiania – kluczyk tradycyjny,
- Szyby przezroczyste;
- Koła takie jak proponuje model;
- Regulacja wysokości fotela kierowcy;
- min. 6 poduszek powietrznych;
- Elektrycznie sterowane szyby;
- Elektrycznie regulowane lusterka z funkcją podgrzewania;
- Centralny zamek;
- Systemy bezpieczeństwa czynnego;
- Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach;
- Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu;
- Lakier metalizowany (kolor do ustalenia);
- autoalarm;
- dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym;
- dodatkowy pedał sprzęgła;
- plafon „L” na dach; zamontowana na środku dachu pojazdu, łatwa do demontażu, zabudowana i
podświetlana światłem LED (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002,
tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 454);
- instalacja elektryczna z możliwością podłączenia poprzez szybkozłącze oświetlenia tablicy z literą „L”
zamontowanej na dachu pojazdu, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz.U.2016.2022 t.j.), art.55 ustawy Prawo o ruchu drogowym),
- dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i lewe dla instruktora;
- apteczka doraźnej pomocy;
- bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami
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- siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny,
5. Wyposażenie dodatkowe:
- Klimatyzacja automatyczna z funkcją odparowania szyby przedniej
- ogumione koło zapasowe (dojazdowe);
- Kamera cofania;
- Czujniki parkowania tył + przód;
- Podgrzewana kierownica;
- radioodtwarzacz;
6. Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony we wszelkie płyny eksploatacyjne,
(m.in. olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy) oraz zatankowany do przewidzianej przez producenta
minimalnej pojemności zbiornik pojazdu;
7. Wykonawca dostawy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu świadectwa homologacji, karty
pojazdu, książki serwisowe, instrukcje obsługi oraz książki gwarancyjne.
8. Wykonawca na dostarczone samochody udzieli następujących gwarancji:
- mechanicznej – min. 60 miesięcy lub 150.000 km,
- na perforację nadwozia: min. 144 miesiące lub 150.000 km;
- na lakier: min. 60 miesięcy lub 150.000 km;
9. Termin rozpoczęcia ochrony gwarancyjnej rozpocznie się od dnia odbioru samochodu.
10. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na wykonane czynności serwisowe.
11. Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu oraz inne
dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.
a) instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia w języku polskim;
b) świadectwo homologacji/wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu i kartę pojazdu
wydaną przez polskie organa administracji państwowej,
c) 2 komplety kluczyków;
d) książkę gwarancyjną pojazdu z opisem warunków gwarancji;
e) książkę serwisową;
f) harmonogram przeglądów okresowych z zakresem czynności dla pojazdu;
g) zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym „pojazd przystosowany do
nauki jazdy i egzaminowania”;
h) wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu.
2.2. Kody CPV
Usługi szkoleniowe - kod CPV 34110000-1: Samochody osobowe
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Od dnia podpisania umowy do 20.09.2022 r.
4. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego
4.1. Zapytanie do złożenia oferty zostało zamieszczone na stronie internetowej
https://bip.opocznopowiat.pl
4.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania do złożenia oferty
na adres e-mail zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl
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4.3. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed
upływem terminu składania ofert.
5. Opis sposobu obliczania ceny:
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 „Formularz ofertowy”.
5.2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
5.3. Cena oferty zawierać musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone
w n/n zapytaniu.
5.4. Zamawiający poprawi w złożonym formularzu ofertowym:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
5.5. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną nie podlegającą negocjacji.
5.6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie podpisania umowy w przypadku:
- gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel.
6. Kryteria i sposób oceny ofert:
6.1. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia:
a) kryteria przyjęte do oceny ofert:
cena za całość zamówienia – 100%
6.2. Oferta zawierająca najniższą cenę za całość przedmiotu zamówienia jest ofertą najkorzystniejszą.
6.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty z najniższą ceną ze względu, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6.4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając protokół z wyboru
oferty.
6.5. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o wyborze jego oferty.
7. Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
7.1. Treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty.
7.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
Wykluczenie Wykonawcy:
7.3. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu o wartości mniejszej niż kwoty
określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z
wyłączeniem stosowania tej ustawy wyklucza się:
7.3.1 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia
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2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
7.3.2 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022
r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego;
7.3.3 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7.4. Sposób wykazania braku podstaw w/w wykluczenia wskazano w formularzu cenowym.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
8.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8.2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8.3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8.4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
8.4.1. Formularz ofertowy – wg załącznika Nr 1
8.5. Ofertę należy złożyć/dostarczyć do dnia 29.06.2022r. do godz. 12.00: - z dopiskiem Oferta – pn.
" Zakup i dostawa samochodu osobowego przeznaczonego do nauki jazdy” w następujący sposób:
a) przesyłką pocztową na adres (liczy się data wpływu do Starostwa):
Starostwo Powiatowe w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a, 26 – 300 Opoczno
lub
b) bezpośrednio do siedziby Zamawiającego na Biuro Podawcze:
Starostwo Powiatowe w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a, 26 – 300 Opoczno
lub
c) e-mailem na adres:
zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl
8.6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
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9.1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania/archiwizowania - w swojej siedzibie dokumentacji
związanej z realizacją przedmiotu umowy przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym
złożono do Komisji Europejskiej zestawienie wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące
zakończenia projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie okresu, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, po otrzymaniu informacji od Instytucji Zarządzającej. Okres, o którym mowa w zdaniu
pierwszym zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego
dotyczące wydatków rozliczonych w Projekcie albo należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej,
o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę, po otrzymaniu takiej informacji od Instytucji Zarządzającej.
9.3. Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego
o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest
przechowywana poza jego siedzibą.
9.4. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach
danych.
9.5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania działalności przed terminem, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się
poinformować Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych realizowaną umową
w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
10. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.
10.1. Zamówienie będzie wykonane na podstawie zlecenia/umowy zawartej przez Zamawiającego
z Wykonawcą
10.2. Podpisanie umowy nastąpi w terminie ustalonym między Stronami.
11. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
W sprawach związanych z procedurą zaproszenia do złożenia oferty:
Grzegorz Śpiewak - 44 741 49 02
W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Agnieszka Kowalska – 44 741 49 52
Monika Wójcik – 44 741 49 54
Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO - załącznik nr 2
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Załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy………………………………
Adres Wykonawcy ………………………………
……………………………………………………..
REGON …………………………………………..
NIP ………………………………………………..
Telefon ……………………………………………
E-mail ……………………………………………..

Formularz ofertowy
do zapytania ofertowego dla zadania
ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO NAUKI JAZDY
POJAZDAMI KATEGORII „B” DLA DWÓCH TYPÓW SZKÓŁ: TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY
I STOPNIA, DO REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODACH: TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ELEKTROMECHANIK
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I
USTAWICZNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM - WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020.
I.

Oferujemy realizację zamówienia za cenę:
Nazwa

Cena netto

Podatek VAT
%

Cena brutto

Samochód marki …………………..

II. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu
ofertowym.
III. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w pkt 3 zaproszenia do złożenia
oferty.
IV. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu*:
 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
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 Oświadczam, że podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
*zaznaczyć właściwe

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zaproszeniu.**
1)

rozporządzenie 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).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Miejscowość ………….…….…. dnia……………….

.............................................................
(podpis)
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Załącznik nr 2
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:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedziba w Opocznie 1A 26300 Opoczno (Budynek Starostwa Powiatowego)
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@pcpropoczno.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO
PRZEZNACZONEGO DO NAUKI JAZDY POJAZDAMI KATEGORII „B” DLA DWÓCH TYPÓW SZKÓŁ: TECHNIKUM
I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, DO REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODACH: TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W MROCZKOWIE GOŚCINNYM - WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 prowadzonym w oparciu o przepisy określone w Regulaminie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
równowartości kwoty 130.000 złotych netto w Starostwie Powiatowym w Opocznie
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od dnia zakończenia postępowania przez okres niezbędny do realizacji
w/w celów przetwarzania w tym również obowiązku archiwizacji wynikających z przepisów prawa;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
określonym w przepisach prawa;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
7. 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
8. 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. b i
*Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

wyniku

postępowania

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.
**
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