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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
PROWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup, 46-082 , ul. Rynek 4, wpisana 
przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 102843, posiadająca NIP: 
7541000021 oraz REGON: 530944564, a także posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 
68.306.810,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów trzysta sześć tysięcy osiemset dziesięć 
złotych 00/100) – w całości pokryty. 
Telefon:   +48 77 469 11 81 
Faks:   +48 77 469 11 84 
e-mail:   sekretariat@prowod.pl 
www:   www.prowod.pl, www.bip.prowod.pl 
Godziny pracy:  7.00 – 15.00 
 
Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  

  Piotr Stolarski - tel.: 77 469 11 81 w. 33, e-mail: piotr.stolarski@prowod.pl. 

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie Zapytania ofertowego i 
stanowi Rozeznanie rynku, na podstawie Rozdziału 6.5.1 dokumentu pn. „Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 
22.08.2019r. (MIiR/2014-2020/12(4)) wydanego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. 
2.2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. 
2.3. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2 „Poprawa gospodarowania 
odpadami komunalnymi”, Oś priorytetowa V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
zgodnie z podpisaną w dniu 20.12.2019r. Umową nr RPOP.05.02.00-16-0003/19-00 o 
dofinansowanie Projektu „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice”. 

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego 
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice” 
realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  
Przedmiot zamówienia musi być realizowany w pełnej zgodzie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego oraz zapisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zmianami). 
3.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.2.1. Zamawiający informuje, że przedsięwzięcie, nad którym ma być sprawowana usługa 
kompleksowego nadzoru inwestorskiego, realizowane jest w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj”. 

3.2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) organizowanie w porozumieniu z Zamawiającym oraz prowadzenie spotkań 

koordynacyjnych (tzw. rad budowy), na których będą omawiane wszelkie aspekty 
realizacji przedsięwzięcia. Rady budowy mają być organizowane co 2 tygodnie 
począwszy od momentu rozpoczęcia robót budowlanych, natomiast w okresie 
opracowywania dokumentacji projektowej w zależności od potrzeb (w uzgodnieniu z 
Zamawiającym);  



ZP/PROW/3/2020 – Zapytanie ofertowe na: „Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego przedsięwzięcia pn.  
„Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice”” 

 

3 
 

2) pomoc merytoryczną, nadzór nad realizacją oraz zatwierdzanie dokumentacji 
projektowej lub wskazywanie wad w dokumentacji projektowej wykonywanej przez 
Wykonawcę przedsięwzięcia; 

3) zapoznanie się z umową o wykonanie przedsięwzięcia, dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót a także terenem budowy oraz jego 
uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 

4) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą przedsięwzięcia, z uwzględnieniem przestrzegania zawartych w niej 
terminów; 

5) dokonanie aprobaty Programu Zapewnienia Jakości przedłożonego przez Wykonawcę 
przedsięwzięcia; 

6) reprezentowanie Zamawiającego, a także ścisłą współpracę z przedstawicielami 
Zamawiającego w zakresie realizacji zadania na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, pozwoleniem na 
budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;  

7) wizytowanie terenu budowy przez odpowiednich inspektorów nadzoru co najmniej 1 
raz w tygodniu, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 

8) koordynowanie prac pomiędzy specjalnościami i dokonywanie odpowiednich ustaleń w 
trakcie realizacji inwestycji; 

9) sprawdzanie jakości, ilości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

10) kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i 
stosowania w budownictwie; 

11) kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy na wykonanie 
przedsięwzięcia; 

12) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów; 

13) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; 

14) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę; 

15) informowanie Zamawiającego o konieczności zmiany, w tym wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz zaopiniowanie 
wniosków Wykonawcy robót w tym zakresie; 

16) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych; 
17) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy; 
18) opracowanie wzorów wszelkich niezbędnych protokołów: protokołów odbioru, 

protokołów konieczności; 
19) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i/lub ulegających zakryciu; 
20) sprawdzanie protokołów odbioru w zakresie rzeczowym; 
21) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych i materiałowych; 
22) dokonywanie odbioru zakończonych części realizowanego przedsięwzięcia, w tym 

odbiorów robót budowlanych; 
23) w zakresie odbioru częściowego i końcowego inwestycji: 

a) dokonanie odbioru od Wykonawcy robót, dokumentacji powykonawczej, atestów 
materiałowych; 

b) powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru; 
c) uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego; 
d) zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru; 
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24) uwzględnienie we wszelkiej korespondencji w ramach przedsięwzięcia odpowiednich 
oznaczeń wymaganych przez Instytucję Zarządzającą (loga unijne Projektu); 

25) Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na każde telefoniczne lub pisemne 
wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; 

26) Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia w 
odpowiedniej branży w odniesieniu do nadzorowanych prac projektowych i robót 
budowlanych; 

27) wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z 
właściwym prowadzeniem inwestycji. 

3.2.3. Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia, nad którym ma być prowadzony 
nadzór inwestorski znajdują w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym 
Załącznik Nr 4 Zapytania ofertowego oraz w dokumentacji przetargowej na wykonanie 
prac i robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w 
miejscowości Chróścice” znajdującej się na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.prowod.pl zakładce „Zamówienia publiczne”. 

3.2.4. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawrze umowę z 
wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą. 

3.2.5. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia będą realizowane przez Zamawiającego 
na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, w następujący 
sposób: 
1) Pierwsza płatność – Inspektor nadzoru wystawi fakturę po dokonaniu odbioru 

częściowego przedsięwzięcia w zakresie dokumentacji projektowej w kwocie 
stanowiącej taki sam procent całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego Inspektora 
nadzoru jaki procent w odniesieniu do całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego 
Wykonawcy prac i robót budowlanych stanowi faktura za dokumentację projektową; 

2) Płatność częściowa – Inspektor nadzoru wystawi fakturę częściową po dokonaniu 
odbioru częściowego przedsięwzięcia w zakresie prac i robót budowlanych w kwocie 
stanowiącej taki sam procent całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego Inspektora 
nadzoru jaki procent w odniesieniu do całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego 
Wykonawcy prac i robót budowlanych stanowi faktura za odbieraną część robót 
budowlanych; 

3) Płatność końcowa – Inspektor nadzoru wystawi fakturę końcową po dokonaniu 
odbioru końcowego przedsięwzięcia w zakresie prac i robót budowlanych w kwocie 
stanowiącej pozostałą część wynagrodzenia ryczałtowego Inspektora nadzoru. 

Szczegóły w zakresie płatności zawiera umowa stanowiąca załącznik do niniejszego 
zapytania ofertowego. 

3.3. OKREŚLENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 
71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi 
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego. 

3.4. OFERTY CZĘŚCIOWE I OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty 
obejmujące cały przedmiot zamówienia, a oferty częściowe podlegają odrzuceniu. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, a oferty wariantowe podlegają 
odrzuceniu. 

4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia rozpocznie się od dnia podpisania umowy i będzie 
obowiązywał do dnia zakończenia realizacji całego przedsięwzięcia objętego nadzorem i jego odbioru 
końcowego. 
Przewidywany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: do dnia 13.11.2020r. 
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ WYKONAWCÓW 
5.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1.1. Zdolności techniczne i zawodowe: 
1) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia, posiadającymi przewidziane prawem uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W ramach spełnienia 
niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami:  
a) Inspektor nadzoru branży budowlanej posiadający uprawnienia do nadzorowania i 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający 
doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub 
robót albo Inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej 
przez okres minimum 3 lat (od uzyskania uprawnień) – 1 osoba. 

b) Inspektor nadzoru branży elektrycznej posiadający uprawnienia do nadzorowania i 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający doświadczenie 
zawodowe polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub robót albo 
Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przez okres minimum 3 lat 
(od uzyskania uprawnień) – 1 osoba. 

c) Inspektor nadzoru branży drogowej posiadający uprawnienia do nadzorowania i 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający doświadczenie 
zawodowe polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub robót albo 
Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej przez okres minimum 3 lat (od 
uzyskania uprawnień). 

2) Wyżej określony zakres ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie 
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do prawidłowej, 
tj. zgodnego z przepisami prawa oraz zapisami niniejszego Zapytania ofertowego i 
Wzoru umowy, realizacji przedmiotu zamówienia.  
UWAGA! Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko 
wymienione powyżej, pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień. 
Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zamówienia muszą posiadać dobrą 
znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie lub Wykonawca musi zapewnić 
tłumacza. 
Potwierdzenie dysponowania ww. osobami należy wykazać w dołączonym do 
zapytania ofertowego wykazie osób stanowiącym Załącznik Nr 2. 

5.1.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 
Posiadanie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę minimum 200.000,00 zł. 
Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o 
promesę polisy lub kopię opłaconej polisy. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie 
spełniają powyższe warunki. 
5.2. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ WYKONAWCĘ 
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Ocena spełniania warunków przedstawionych w pkt 5.1. zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie 
spełnia na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów. 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6.2. Oferta musi być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do 
zapytania ofertowego. 
6.3. Oferta powinna: 

6.3.1. być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy; 
6.3.2. zawierać datę sporządzenia; 
6.3.3. zawierać adres/siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP; 
6.3.4. zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, która będzie 

stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe; 
6.3.5. być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy oferenta, zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 
dla formy organizacji firmy oferenta; 

6.3.6. zawierać  wymagane załączniki. 
6.4. Zamawiający nie dopuszcza składania osobnych ofert dla każdej specjalności. 

7. WYMAGANE DOKUMENTY 
7.1. Formularz ofertowy. 
7.2. Wykaz osób. 
7.3. Dokument potwierdzający posiadanie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00zł. 
7.4. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia. 
7.5. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy. 

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 
8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi 
kryteriami i ich wagami: 

L.p. Kryterium Waga procentowa 
Maksymalna możliwa do 

otrzymania liczba punktów 
w danym kryterium 

1. Cena (C) 80% 80 pkt. 

2. Doświadczenie inspektora nadzoru 
branży konstrukcyjno-budowlanej (D) 20% 20 pkt. 

8.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone w terminie wymaganym 
przez Zamawiającego, i które nie zostaną odrzucone. 
8.3. Stosowanie matematycznych obliczeń, stanowi podstawowy sposób przy ocenie ofert, które 
oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców 
w zakresie danego kryterium. 
8.4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 
maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 
8.5. Ocena oferty w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana w następujący 
sposób: 

8.5.1. W kryterium Cena (C) w ujęciu brutto oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru:  
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Pc = (Cmin / Co) x Max (C),  
 
Gdzie:  
Pc – liczba punktów przyznanych w rozpatrywanej ofercie za kryterium “Cena”,  
Cmin – najniższa cena oferty spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,  
Co – cena oferty badanej,  
Max (C) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”. 

8.5.2. W kryterium Doświadczenia (D) (dla inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej) oferta 
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru: 

 

PD = (Db / Dmax) x Max (D),  
 
Gdzie:  
PD – liczba punktów przyznanych w rozpatrywanej ofercie za kryterium “Doświadczenie”, 
Db – liczba punktów (badanej oferty) przyznanych za doświadczenie Inspektora branży 
konstrukcyjno-budowlanej liczone w latach od uzyskania uprawnień budowlanych 
określona według poniższych zasad: 

 - 3 lata – 0,00 pkt 
 - 4-6 lat – 0,25 pkt 
 - 7-9 lat – 0,50 pkt 
 - 10-12 lat – 0,75 pkt 
 - 13 lat i więcej – 1,00 pkt 

Dmax – maksymalna liczba punktów spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,  
Max (D) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 
„Doświadczenie”. 

8.5.3. W przypadku braku podania okresu doświadczenia zawodowego inspektora nadzoru 
branży konstrukcyjno-budowlanej (lata) w ofercie, w przypadku spełnienia przez 
Wykonawcę warunku określonego w punkcie 5.1.1 ppkt. 1) lit. a), Zamawiający  przyjmie 
w tym kryterium okres doświadczenia wpisany przez Wykonawcę w wykazie osób 
stanowiącym Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.  

8.5.4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska największą liczbę 
punktów według wzoru: 

P = Pc + PD  
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

8.5.5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą 
liczbę punktów.  

8.5.6. Cena oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia mają wpływ na 
punktację badanej oferty. Wykonawca nie może w trakcie badania i oceny ofert przez 
Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia wyżej wspomnianych 
elementów oceny w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to 
zasady równego traktowania Wykonawców oraz uczciwej konkurencji i przejrzystości 
postępowania. 

8.5.7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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8.5.8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone 
oferty dodatkowe o takiej samej liczbie punktów. 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, SPOSÓB KOMUNIKACJI 
9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie Zakupowej Open Nexus 
(https://www.platformazakupowa.pl/prowod) na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania 
w terminie do 29.01.2020r. do godz. 11.00. 
9.2. Do oferty należy bezwzględnie dołączyć wszelkie wymagane w niniejszym Zapytaniu ofertowym 
dokumenty, podpisane przez uprawnione osoby i zeskanowane do plików.  
9.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników, 
należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
9.4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu się komunikatu, że 
oferta została złożona. 
9.5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany lub wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.  
9.6. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania będzie 
odbywała się drogą elektroniczną emailem lub/i za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 
9.7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
9.8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
9.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert oraz uzupełnienia brakujących dokumentów lub wadliwych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. 
9.10. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

10.1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób fizycznych 
Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 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 - dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania 
Państwa danych osobowych:  

 
Co to są dane osobowe? 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na 
bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie 
identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres 
korespondencyjny. 
 
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Prowod Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46-082) 
przy ul. Rynek 4, tel.: 77 469 11 81 e-mail: sekretariat@prowod.pl.  
W Spółce został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym  możecie się Państwo 
skontaktować  drogą elektroniczną pod adresem e-mail.: iod@prowod.pl.  
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?  
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Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa kompleksowego 
nadzoru inwestorskiego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w 
miejscowości Chróścice”” prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego stanowiącego 
rozeznanie rynku, o którym mowa w sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22.08.2019r. (MIiR/2014-
2020/12(4)). 
 
Czy podanie danych osobowych jest konieczne? 
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 
wymogiem związanym z udziałem w przedmiotowej procedurze zapytania ofertowego. 
 
Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych? 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o  przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej lub 
w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , a także dostawcy odpowiedzialni za obsługę 
systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, 
rachunkową, inne podmioty, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz 
podmioty, którym Zamawiający będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym organy kontrolujące; 
 
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe? 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
powyżej celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. 
przez okres 5 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia. 
 
Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych? 
Posiadacie Państwo: 
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 

RODO), 
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

Natomiast nie przysługuje Państwu: 

1) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym") w 
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 

2) prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 

RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
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Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie 
waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy 
RODO., 

Informacje dodatkowe. 
Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 
10.2. Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest 
zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 
postepowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO. Do obowiązków tych należą w 
szczególności, obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w 
jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4).  Ponadto 
Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem 
osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba 
że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

10.3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 
udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia, 
którego treść zawarta jest w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania 
ofertowego. 

10.4. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego 
zapoznanie się z klauzulą informacyjną zawartą w pkt 10.1. Treść oświadczenia zawarta jest w 
formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. 

11. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Załącznik Nr 1  Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2  Wykaz osób 

Załącznik Nr 3   Wzór umowy 

Załącznik Nr 4  Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 


