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Caritas Diecezji Kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 3 

28-015 Kielce 

(oznaczenie Zamawiającego) 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr RR/5/2022 w trybie rozeznania rynku na dostawę 

sprzętu do rehabilitacji dla Klubu Seniora w Czyżowicach na potrzeby realizacji projektu 

pn.:„Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych.” 

 

Rozeznanie rynku 

Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3, 25 - 013 Kielce w ramach 

projektu pn. „Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób 

niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące 

funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem, Poddziałanie 9.2.01. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, na podstawie 

wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00 zaprasza do składania ofert na 

dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego do placówki w Czyżowicach, gmina Bejsce, 

powiat kazimierski, zgodnie z przedstawionym przedmiotem zamówienia. 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest dostawa sprzętu do rehabilitacji do Klubu 

Seniora prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej w Czyżowicach w ramach projektu pn. 

„Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych”. 

Planowany zakres zakupów: 

1.1.Rowerek gimnastyczny (cykloergometr) - 2 szt. 

Rowerek treningowy wyposażony m.in. w cykloergometr o oporze magnetycznym z 

elektronicznym pomiarem częstotliwości pulsu i pozostałych parametrów ćwiczeń. Średnia 

wielkość ramy dla ćwiczących o wzroście do 180 cm, maksymalna waga osoby ćwiczącej min. 

120 kg, 8 stopniowa regulacja oporu, regulacja pozioma i pionowa siodełka, funkcje komputerka: 

czas, dystans, puls, szybkość, spalane kalorie, zmontowany w całości, certyfikat, atest lub 

deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie. 

Minimalne wymiary rowerka: wymiary (dł. x szer. x wys.): 123 x 57,5 x 154 cm. Waga 39,8 kg; 

elektryczno-magnetyczny system oporu; regulacja: komputerowa; minimalna ilość poziomów 

obciążenia 16;  wygodne siodełko z pianki typu EVA pokryte skórą ekologiczną. Regulacja 

wysokości (od ziemi): 80 - 100 cm. Regulacja wysokości (od pedałów): 70 - 86 cm. Minimalna 
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ilość poziomów regulacji – 8. Kierownica - Odległość kierownicy od siodełka: 36 - 43 cm; 

regulacja kąta nachylenia; sensory pulsu w uchytach kierownicy. Kółka transportowe w 

przednim stabilizatorze, nakładki poziomujące we wszystkich stabilizatorach. Antypoślizgowe, 

samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami, półeczka na urządzenie mobilne, uchwyt na 

bidon.  

Komputer: kolorowy wyświetlacz LCD; mierzone parametry: czas, prędkość, dystans, ilość 

obrotów na minutę (RPM), zużycie energii podczas treningu (WATT), kalorie, puls. 

Programy treningowe: 12 programów predefiniowanych: 4 programy dla początkujących, 4 

programy dla zaawansowanych, program manualny, 4 programy Cardio sterowane tętnem, 

program sterowany WATT. 

Funkcje: kompatybilność z aplikacjami mobilnymi, odliczanie ustawionej wartości (czasu, 

dystansu, ilość kalorii), ostrzeżenie o przekroczeniu ustawionej wartości pulsu, pomiar tkanki 

tłuszczowe, pozwala sprawdzić wydolność i poziom wytrenowania na podstawie tempa spadku 

tętna po zakończeniu treningu, oszczędzanie energii - wyłączenie po 4 minutach bezczynności 

Porty: USB, Bluetooth. 

1.2.Drabinki - 3 szt. 

Drabinka gimnastyczna przyścienna pojedyncza wraz z zestawem montażowym (bez usługi 

montażu), drewniana, gwarancja 24 miesiące. 

Drabinka rehabilitacyjna o wymiarach min. 195 x 80 cm. Drabinka z litego drewna nie sklejki 

lub drewnopochodnych. Drabinki poddane badaniom, spełniające normę bezpieczeństwa PN-EN 

12346:2001. Grubość ścian 4,5 cm, drabinka lakierowana, min. ilość drążków – 11. 

1.3.Rotor zespolony-2 szt. 

Rotor zespolony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych wykorzystywany w rehabilitacji przy 

leczeniu schorzeń o podłożu neurologicznym, reumatologicznym oraz ortopedycznym. Rotor 

przeznaczony jest do ćwiczeń wolnych i oporowych kończyn górnych i dolnych. Wyposażony 

w elementy obrotowe z regulowanym mechanicznie momentem obrotu. Z możliwością 

regulacji kąta nachylenia za pomocą sprężyny gazowej. 

Wymiary: długość ok. 71 – 100 cm, szerokość ok. 50 cm, wysokość ok 17-122 cm, waga ok 18 

kg.  

1.4.Bieżnia - 1 szt. 

Bieżnia elektryczna wyposażona w: sensory pomiaru pulsu przeciwpoślizgowy pas bieżny, 

system zabezpieczenia antyupadkowy, konsolę z komputerkiem zliczającym czas trwania 

ćwiczeń, prędkość, dystans, spalone kalorie oraz puls, konstrukcja składana, maksymalna waga 

osoby ćwiczącej min. 150 kg, certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające 

bezpieczne użytkowanie. 

Bieżnia w wersji z masażerem i uchwytem na brzuszki; 8-punktowy system amortyzacji;  
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Minimalne parametry: moc stała silnika: 2,0 KM; prędkość: 0,8 – 16 km/h – zmiana co 0,1 km/h 

+ min. 6 przycisków do bezpośredniego wyboru prędkość; 3 zmiany kąta nachylenia bieżni; 

szeroki antypoślizgowy pas bieżni – rozmiar 126 x 45 cm.  

Masażer: waga urządzenia 76 kg, wyświetlacz LCD: czas, prędkość, dystans, kalorie, puls; 

wejścia: USB, MP3; funkcja pozwala wprowadzić własne parametry: płeć, wiek, wzrost, waga; 

pomiar pulsu: sensory dotykowe; zmiana prędkości w rączkach lub z panelu głównego; system 

bezpieczeństwa: klucz magnetyczny; 12 programów treningowych; teleskopowy system 

rozkładania/składania bieżni (siłownik gazowy); 8 punktowy system amortyzacji; kółka 

transportowe; miejsce na bidon, telefon itp.; certyfikaty: CE, RoHS 

1.5.Orbitrek - 3 szt. 

Orbitrek magnetyczny wyposażony w system oporu o optymalnej wadze 8-kilogramów.  

Wbudowana możliwość łatwej regulacji oporem na poziomie 8 stopni, pozwala dostosować 

sprzęt do obecnej kondycji. Czytelny komputer, pozwalający odczytać wszystkie najistotniejsze 

parametry: czas treningu, prędkość, przebyty dystans, spalone kalorie oraz najważniejsze czyli 

puls. Mierzony za pomocą sensorów dotykowych umieszczonych na uchwytach. 

Minimalne dane techniczne: opór: magnetyczny, 8-stopniowa, ręczna regulacja oporu, waga 

systemu oporu: 8 kg, antypoślizgowe płozy, stopki poziomujące. Komputer: odczyt: czasu, 

prędkości, dystansu, spalonych kalorii, pulsu. Wymiary po rozłożeniu: 99x51x152 cm. 

Maksymalna waga użytkownika: 125 kg, długość kroku: 30 cm, odległość między pedałami 

(krawędzie najbliżej siebie): 22 cm, odległość ramion w najszerszym miejscu: 66 cm, wymiary 

pedałów: 34x12,5 cm.  

Certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie. 

1.6.Urządzenie do ćwiczeń równowagi - 1 szt. 

Trener równowagi z linkami do ćwiczeń, o średnicy minimum 57 cm, wysokość min. 25 cm, 

waga maks. 5 kg; materiał wykonania PVC; maksymalna waga użytkownika 200 kg. 

Uniwersalna podkładka do ćwiczeń, plastikowa podstawa dla większej stabilności, 

antypoślizgowa podkładka, dla początkujących i zaawansowanych, ekspandery i pompka w 

zestawie. 

1.7.Materace - 5 szt. 

Duży materac rehabilitacyjny do ćwiczeń, składany 3-częściowy z uchwytami. Materiał 

wierzchni powinien być rozciągliwy, odporny na odkształcenia,  z pianki najwyższej jakości oraz 

wytrzymały na środki dezynfekcyjne. Gwarancja minimum 24 miesiące. Pozbawione ftalanów, 

składany, uchwyty do przenoszenia, zdejmowana warstwa wierzchnia. Miękki/średni wykonany 

z atestowanej pianki typu Flexi Foam typu_T przeznaczonej do materacy do fitnessu, do ćwiczeń, 

do zabaw itp. Wykonany z najwyższej jakości polskich komponentów (atestowany, wzmocniony 

skaj, nici rdzeniowe). Pokrowiec wykonany z atestowanego skaju o podwyższonej 

wytrzymałości - trwały, łatwy w czyszczeniu przy pomocy wody z delikatnym detergentem. 

Składany - zajmuje mało miejsca, łatwy do przenoszenia. Dwustronny - może być używany z 

obu stron. 



 

  

Projekt „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – SYSTEM WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB NIESAMODZIELNYCH” realizowany przez 
Caritas Diecezji Kieleckiej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ 2014-

2020 na podstawie umowy RPSW.09.02.01-26-0035/19-00 oraz dofinansowany ze środków PFRON 

Wymiary: wysokość/grubość 5 cm, szerokość 100 cm, długość 195 cm; średniej twardości, skóra 

syntetyczna. 

                                                                          
 

Kody CPV 

33158400-6 Sprzęt do terapii mechanicznej 

33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii 

33154000-4 Urządzenia do mechanoterapii 

33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych 

37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 

 

Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy i pełnowartościowy oraz nie może nosić 

znamion jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia. Ocenie podlega cena ofertowa brutto 

oddzielnie dla każdego przedmiotu zamówienia, która stanowi kryterium wyboru oferty.  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych, ale o parametrach 

nie gorszych niż w specyfikacji zamówienia. 

2. Miejsce i termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

3.1 Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do Zamawiającego w następujące miejsce: Klub 

Seniora Caritas Diecezji Kieleckiej, Czyżowice 16, 28-512 Bejsce, powiat kazimierski, woj. 

Świętokrzyskie. 

3.2 Termin realizacji dostawy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zrealizowania  

dostawy bezpłatnie, transportem Wykonawcy do dnia 30.04.2022r.    

3.3 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów opisanych w formularzu oferty.  

4.  Warunki płatności: 

 

4.1.Płatność za wykonane zamówienie nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po 

zrealizowanej dostawie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury za wykonane zamówienie. 

4.2.Cena brutto wskazana w ofercie obejmuje całkowite wynagrodzenie. Powinna uwzględnić 

wszystkie wymogi, o których mowa w rozeznaniu rynku, w tym zawierać wszystkie koszty 

niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku 

ofert składanych przez podmioty zobowiązane do uiszczania podatku VAT -  cena obejmuje 

także podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

4.3.Termin związania ofertą – 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

 

5. Przygotowanie oferty 

 

5.1.Wykonawca, który zdolny jest do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest 

zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę, 

zgodnie z formularzem ofertowym. 
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5.2.Wykonawca powinien w ofercie podać cenę brutto zamówienia, z wyszczególnieniem ceny 

netto, stawki podatku VAT. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Musi być 

podpisana przez osobę/-y uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania 

w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią 

imienną. 

 

5.3. Zaoferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia 

świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.  

 

5.4.Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone 

w walucie polskiej (PLN).  

 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert 

 

6.1.Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową, w języku polskim, w formie pisemnej 

tylko na całość zamówienia. 

 

6.2.Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Rozeznania. Podana w ofercie kwota 

powinna stanowić cenę brutto i zawierać wszystkie koszty Dostawcy. 

 

8.3. Oferty można składać:  

• osobiście w Biurze Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej od poniedziałku do piątku 

w godz. 8-16, Plac Najświętszej Maryi Panny  1, 25-010 Kielce, 

• listem poleconym/kurierem na adres Biura Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac 

Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce; 

• w formie skanu e-mailem na adres: kpiotrowicz@caritas.org.pl  

 

8.4. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 06.04.2022 r. do 12.00. Na kopercie 

lub w temacie wiadomości e-mailowej należy wpisać numer i przedmiot zamówienia: „Oferta 

na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego – „Nowy wymiar życia II” - RR/5/2022” 

 

8.5.Zamawiający zastrzega sobie, że nie jest w stanie zagwarantować utrzymania w tajemnicy 

całości oferty złożonej w wersji elektronicznej.  

 

8.6.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty. 

 

8.7. O zachowaniu terminu złożenia oferty, o którym mowa powyżej, decyduje data wpływu 

oferty do Biura Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach.  

 

mailto:kpiotrowicz@caritas.org.pl
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8.8. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez 

otwierania. 

 

8.4. Na postawie złożonych ofert Zamawiający wybierze Dostawcę oferującego najniższą cenę 

brutto całego zamówienia. 

 

8.5. Zamawiający zastrzega, iż warunki postępowania mogą być zmienione lub może ono zostać 

unieważnione (odwołane), o czym Dostawcy zostaną powiadomieni. Postępowanie może 

zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zamawiający ma w ramach wniosku o 

dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji dotyczących ceny z każdym 

lub jednym z Dostawców, jeżeli zaproponowane przez Dostawców ceny przekroczą kwotę, 

jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

9. Informacje na temat zamówienia 

9.1. Informacji telefonicznych dotyczących przedmiotu zamówienia  udziela p. Kamila 

Piotrowicz: 

• telefonicznie, pod numerem +48 532 459 246, 41 341-58-17 

• e-mailowo pod adresem: kpiotrowicz@caritas.org.pl   

 

 9.2 Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

  

Kielce, 22.03.2022 r. 

 

 

.................................................... 

          (podpis  Zamawiającego) 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – wykaz zamówienia - kosztorys 

2. Załącznik nr 2 - wzór oferty 

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiazań 

4. Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna 
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Załącznik nr 1 Rozeznania rynku RR/5/2022  

 

  

OFERTA 

 (Dostawca)  

 

……………………………….. 

 

………………………………. 

 

………………………………. 

 

                                                                                   Caritas Diecezji Kieleckiej 

                                                                                   ul. Jana Pawła II 3 

                                                                                   25-013 Kielce 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia nr RR/5/2022 w trybie rozeznania rynku 

na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Klubu Seniora Caritas Diecezji Kieleckiej w 

Czyżowicach w związku z realizacją projektu pn.: „Nowy wymiar życia II – system wsparcia 

środowiskowego osób niesamodzielnych” oferuję wykonanie zamówienia za cenę: 

 
                                                                          

L.p

. Nazwa 

 przedmiotu 

Liczba 

sztuk/ 

zestawó

w  

Koszt 

Jednostkow

y 

Brutto (zł) 

Koszt 

Całkowity 

Brutto (zł) 

1. Rowerek gimnastyczny (cykloergometr) 2 szt.   

2. Drabinka do ćwiczeń 3 szt.   

3. Rotor zespolony 2 szt.   

4. Bieżnia 1 szt.   

5. Orbitrek 3 szt.   

6. Urządzenie do ćwiczeń równowagi 1 szt.   

7. Materac 5 szt.   

SUMA   
 

 

UWAGA: Cena brutto obejmuje wszystkie koszty Dostawcy, w tym obowiązujący podatek  

                   VAT. Cena brutto uwzględnia również ewentualne rabaty, zniżki, promocje itp. 

 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                    

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).  

2.  Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, tj.: 

           a) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także     

               dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

           b) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej odpowiednie    

              wykonanie zamówienia;  

           c) nie jestem wpisany do KRD; 
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4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego postępowania i nie zgłaszam 

zastrzeżeń. 

 

5. Akceptuję okres związania ofertą: 30 dni 

 

 

 

 

Miejsce i data ……………………………… 

 

 

 

Podpisano (czytelny podpis)……………………………….................... 

 

(Podpis osoby Dostawcy lub osoby/ osób uprawnionych do 

reprezentowania Dostawcy w dokumentach) 
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Załącznik Nr 2 do Rozeznania rynku nr  RR/5/2022  

 

……………………. , dnia ………………………. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 (Wykonawca) 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM  

w postępowaniu Nr RR/5/2022 

 

na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do placówki Caritas w Czyżowicach w związku z realizacją 

projektu pn.: „Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku - ja, niżej podpisany, 

reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany 

w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, 

że  nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:  

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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania  

     w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

…………………………………………………………. 

Podpis wraz z pieczątką firmy/instytucji 

   

  



 

  

Projekt „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – SYSTEM WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB NIESAMODZIELNYCH” realizowany przez 
Caritas Diecezji Kieleckiej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ 2014-

2020 na podstawie umowy RPSW.09.02.01-26-0035/19-00 oraz dofinansowany ze środków PFRON 

Załącznik  Nr 3 do Rozeznania rynku nr RR/5/2022  

 

Klauzula informacyjna 

Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych oraz przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe zebrane w wyniku procesu 

rekrutacji/wyboru wykonawcy mogą być udostępniane przez Caritas Diecezji Kieleckiej w celu 

monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym 

do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej zwane RODO. 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Caritas Diecezji Kieleckiej informuje iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Kieleckiej reprezentowana przez 

jej Dyrektora z siedzibą 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Anna Masierak, prawnik4.kielce@caritas.pl,  

tel. 41 344 52 82 w. 225; 

3. celem przetwarzania danych osobowych jest: 

• przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności (podst. art. 6 ust. 

1 lit. c RODO), 

• w przypadku wyboru oferty, realizacja umowy (podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• monitoring, sprawozdawczość i audyt realizowanego projektu, wyłącznie przez podmioty uprawnione 

do prowadzenia powyższych czynności (podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych; 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres  5 lat na zasadach ogólnych, chyba, że 

grantodawca zastrzegł inny okres; 

6. posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z 

zastrzeżeniem punktu 5; 

8. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową zawarcia umowy. 

 

………………………………………………………………………………….. 

data i podpis osoby prowadzącej procedurę, działającej w imieniu  Wykonawcy 
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