
Warszawa 8.12.2020 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

I. Nazwa Zamawiającego: 
 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie      
ul. Prawdziwka 2,  
2.973 Warszawa 
tel. 22 754 26 10 

 
II. Przedmiot zamówienia: 

 
1. Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB  w Powsinie ogłasza konkurs na menadżera ds. 

gastronomicznych na zasadach kontraktu menadżerskiego. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

 
III. Termin wykonania zamówienia: 

 
Umowa obowiązuje na czas oznaczony, tj. na okres 21 miesięcy od daty podpisania umowy. Przewidywany 
okres podpisanie umowy: 1.01.2021 - 30.09.2022.  

 
IV. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

 
1. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest z-ca dyrektora ds. administracyjno-
technicznych Piotr Zakrzewski - nr tel. 22 648 38 56 wew. 265. 

2. Przed złożeniem oferty kandydat na menadżera gastronomii powinien w dniach od 09.12.2020 - 
11.12.2020 roku po wcześniejszym umówieniu się, osobiście zapoznać się w warunkami pracy i 
wyposażeniem kawiarni. 
 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty stanowiący 
załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na własnym formularzu 
ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji wymaganych przez 
Zamawiającego. 

2. Do oferty Wykonawca winien dołączyć: 
1) dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 2 pkt 2), 3), 4), 5), 6), 7), 11), 12), 14), 15), 16)  
2) CV ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia pracy w gastronomii, 
3) oświadczenia o niekaralności, 
4) orzeczenie lekarskie, wydane na podstawie wyników badań sanitarno-epidemiologicznych, które 

potwierdza brak przeciwwskazań do pracy z żywnością, wodą lub lekami 
 

VI. Kryterium wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów: 
 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert i 
maksymalną wartość punktową jaką może otrzymać Wykonawca w poszczególnych kryteriach. 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami i kryteriami: 
 

1) Wysokość wynagrodzenia menedżera brutto z kosztami pracodawcy na okres 21 miesięcy 
(współczynnik, który służy do przemnożenia wszystkich uzyskanych punktów w pozostałych 
kryteriach) 

 
a) Wysokość wynagrodzenia zostanie przemnożona przez poniższy współczynnik na podstawie 

podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wysokości miesięcznego wynagrodzenia. 

mailto:ob.sekr@obpan.pl


• 1,5 -  5000 zł i mniej /miesięcznie (łącznie 105 000 zł i mniej) 

• 1,4 -  5500 zł (łącznie 115 500 zł) 

• 1,3 -  6000 zł (łącznie 126 000 zł) 

• 1,2 -  6500 zł (łącznie 136 500 zł) 

• 1,1 -  7000 zł (łącznie 147 000 zł) 

• 1.0 -  7500 zł (łącznie 157 500 zł) 

• 0,9 -  8000 zł (łącznie 168 000 zł) 

• 0,8 -  8500 zł (łącznie 178 500 zł) 

• 0,7 -  9000 zł (łącznie 189 000 zł) 

• 0,6 -  9500 zł (łącznie 199 500 zł) 

• 0,5 - 10000 zł i więcej. (łącznie 210 000 zł i więcej) 

b) Wysokość wynagrodzenia powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich kosztów wynagrodzenia 
(wynagrodzenie brutto) oraz koszty pracodawcy. 

c) Podane kwoty wynagrodzenia są tylko przykładowe i służą wskazaniu przelicznika przy podaniu 
konkretnej kwoty. W przypadku gdy oferent poda kwotę wynagrodzenia w zakresie pomiędzy 
podanymi powyżej kwotami np. 6 700 zł to zostanie zastosowany przelicznik dla kwoty wyższej 
czyli dla 7 000 zł.  

d) Jeśli oferent otrzyma najwyższą ocenę merytoryczną, np. 200 pkt, ale jednocześnie 
wynagrodzenie menedżera zostanie zaproponowane na poziomie 10 000 zł, to suma jego 
punktów mnożona jest przez 0,5 i wynosi 100 pkt. Im wynagrodzenie stałe przesuniętej jest 
bliżej kwoty 5000 zł brutto z kosztami pracodawcy tym wyższy współczynnik będzie 
przemnażany przez liczbę uzyskanych punktów. Osoba, która uzyska 10 punktów, ale 
zaproponuje najniższą stawkę wynagrodzenia miesięcznego otrzyma 15 pkt. Jednak, żeby 
wygrać z osobą, która otrzymała 100 pkt, musiałaby uzyskać co najmniej 67 punkty. 
Zastosowany mechanizm ma na celu przeniesienie motywacji menagera na zwiększanie 
efektywności usług gastronomicznych w ogrodzie (duże przychody przy najniższych możliwych 
kosztach). 

 

2) Doświadczenie na stanowisku managerskim w gastronomii - 10 pkt 

a) W kryterium „doświadczenie na stanowisku managerskim w gastronomii” pod uwagę będzie 
brany okres świadczenia usług o podobnym charakterze realizowanych przez Wykonawcę. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do przesłania dokumentów potwierdzających wykonywanie 
takich usług. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa powyżej 

c) Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 10 pkt. Ilość 
punktów w kryterium „doświadczenie” zostanie przyznana, zgodnie z poniższym sposobem 
obliczana punktów: 

 

• od 3 do 4 lat i więcej świadczenia usług o podobnym charakterze - 10 pkt 

• od 2 do 3 lat świadczenia usług o podobnym charakterze - 5 pkt 

• od 1 roku do 2 lat świadczenia usług o podobnym charakterze - 2 pkt  

d) Liczbę lat w powyższym kryterium należy wpisać w formularzu ofertowym będącym 
załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 

3) Doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym w instytucji budżetowej - 10 pkt 



a) W kryterium „doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym w instytucji 
budżetowej” pod uwagę będzie brany okres świadczenia usług o podobnym charakterze 
realizowanych przez Wykonawcę. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do przesłania dokumentów potwierdzających wykonywanie 
takich usług. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa powyżej 

c) Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 10 pkt. Ilość 
punktów w kryterium „doświadczenie” zostanie przyznana, zgodnie z poniższym sposobem 
obliczana punktów: 

• od 2 do 3 lat i więcej świadczenia usług o podobnym charakterze - 10 pkt 

• od 1 do 2 lat świadczenia usług o podobnym charakterze - 5 pkt 

• od 6 miesięcy do 1 roku świadczenia usług o podobnym charakterze - 2 pkt  

d) Liczbę lat w powyższym kryterium należy wpisać w formularzu ofertowym będącym 
załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 

4) Znajomość warunków prowadzenia usług gastronomicznych w ogrodzie botanicznym lub 
instytucji o podobnym charakterze - 10 pkt 

a) W kryterium „znajomość warunków prowadzenia usług gastronomicznych w ogrodzie 
botanicznym lub instytucji o podobnym charakterze” pod uwagę będzie brany okres 
świadczenia usług o podobnym charakterze realizowanych przez Wykonawcę. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do przesłania dokumentów potwierdzających wykonywanie 
takich usług. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa powyżej 

c) Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 10 pkt. Ilość 
punktów w kryterium „doświadczenie” zostanie przyznana, zgodnie z poniższym sposobem 
obliczana punktów: 

• od 2 do 3 lat i więcej świadczenia usług o podobnym charakterze - 10 pkt 

• od 1 do 2 lat świadczenia usług o podobnym charakterze - 5 pkt 

• od 6 miesięcy do 1 roku świadczenia usług o podobnym charakterze - 2 pkt  

d) Liczbę lat w powyższym kryterium należy wpisać w formularzu ofertowym będącym 
załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 

5) Zaprezentowanie pomysłu na punkty gastronomiczne (program pracy punktów gastronomicznych 
i biznesplan wraz z kosztorysem niezbędnych inwestycji przed sezonem 2021) - 25 pkt. 

a) Powyższe kryterium zostanie ocenione na podstawie załączonego do oferty programu pracy 
punktów gastronomicznych i biznesplanu wraz z kosztorysem niezbędnych inwestycji przed 
sezonem 2021   

b) W  kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 25 pkt. Ocena programu, 
zostanie dokonana przez członków Komisji wyznaczonych do przeprowadzenia 
postępowania. Ocena będzie polegała na przyznaniu określonej ilości punktów. Każdy z 
członków Komisji przyzna punkty za opracowanie i przygotowanie programu, a następnie 
zostanie obliczona średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen członków Komisji 

 

6) Zaprezentowanie pomysłu na sezonowe niedzielne bistro przy Willi Janówek (wiosna-jesień) oraz 
w Oranżerii (zima) (program pracy bistro i biznesplan wraz z kosztorysem niezbędnych inwestycji 
przed sezonem 2021) - 10 pkt 

a) Powyższe kryterium zostanie ocenione na podstawie załączonego do oferty programu pracy 
bistro i biznesplan wraz z kosztorysem niezbędnych inwestycji przed sezonem 2021   



b) W  kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Ocena programu, 
zostanie dokonana przez członków Komisji wyznaczonych do przeprowadzenia 
postępowania. Ocena będzie polegała na przyznaniu określonej ilości punktów. Każdy z 
członków Komisji przyzna punkty za opracowanie i przygotowanie programu, a następnie 
zostanie obliczona średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen członków Komisji 

7) Zaprezentowanie pomysłu na sezonowy weekendowy grill przy meteo (program pracy grilla i 
biznesplan wraz z kosztorysem niezbędnych inwestycji przed sezonem 2021) - 20 pkt. 

a) Powyższe kryterium zostanie ocenione na podstawie załączonego do oferty programu pracy 
grilla i biznesplan wraz z kosztorysem niezbędnych inwestycji przed sezonem 2021   

b) W  kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Ocena programu, 
zostanie dokonana przez członków Komisji wyznaczonych do przeprowadzenia 
postępowania. Ocena będzie polegała na przyznaniu określonej ilości punktów. Każdy z 
członków Komisji przyzna punkty za opracowanie i przygotowanie programu, a następnie 
zostanie obliczona średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen członków Komisji 

8) Cel przychodowy dla punktów gastronomicznych na rok 2021 (ok. 360 dni w roku) - 10 pkt 

a) Powyższe kryterium zostanie ocenione na podstawie podanego przez Wykonawcę celu 
przychodowego jaki deklaruje on do uzyskania dla punktów gastronomicznych w roku 
2021.   

b) Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 10 pkt. Ilość 
punktów w powyższym kryterium zostanie przyznana, zgodnie z poniższym sposobem 
obliczana punktów: 

• 500 tys. zł i więcej - 10 pkt 

• 480 tys. zł - 9 pkt 

• 460 tys. zł - 8 pkt 

• 440 tys. zł - 7 pkt 

• 420 tys. zł - 6 pkt 

• 400 tys. zł - 5 pkt 

• 380 tys. zł - 4 pkt 

• 360 tys. zł - 3 pkt 

• 340 tys. zł - 2 pkt 

• 320 tys. zł i mniej - 1 pkt 

c) Cel przychodowy dla powyższego kryterium należy wpisać w formularzu ofertowym 
będącym załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 
 

9) Cel przychodowy dla grilla na 2021 rok (ok. 80 dni w roku) - 10 pkt 

a) Powyższe kryterium zostanie ocenione na podstawie podanego przez Wykonawcę celu 
przychodowego jaki deklaruje on do uzyskania dla grilla w roku 2021.   

b) Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 10 pkt. Ilość 
punktów w powyższym kryterium zostanie przyznana, zgodnie z poniższym sposobem 
obliczana punktów: 

• 400 tys. zł i więcej - 10 pkt 

• 380 tys. zł - 9 pkt 

• 360 tys. zł - 8 pkt 

• 340 tys. zł - 7 pkt 

• 320 tys. zł - 6 pkt 



• 300 tys. zł - 5 pkt 

• 280 tys. zł - 4 pkt 

• 260 tys. zł - 3 pkt 

• 240 tys. zł - 2 pkt 

• 220 tys. zł i mniej - 1 pkt 

c) Cel przychodowy dla powyższego kryterium należy wpisać w formularzu ofertowym 
będącym załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 

 
10) Cel przychodowy dla bistro na 2021 rok (ok. 50 dni w roku) - 10 pkt 

 
a) Powyższe kryterium zostanie ocenione na podstawie podanego przez Wykonawcę celu 

przychodowego jaki deklaruje on do uzyskania dla bistro w roku 2021.   

b) Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 10 pkt. Ilość 
punktów w powyższym kryterium zostanie przyznana, zgodnie z poniższym sposobem 
obliczana punktów: 

• 100 tys. zł i więcej - 10 pkt 

• 90 tys. zł - 9 pkt 

• 80 tys. zł - 8 pkt 

• 70 tys. zł - 7 pkt 

• 60 tys. zł - 6 pkt 

• 50 tys. zł - 5 pkt 

• 40 tys. zł - 4 pkt 

• 30 tys. zł - 3 pkt 

• 20 tys. zł - 2 pkt 

• 10 tys. zł i mniej - 1 pkt 

 

c) Cel przychodowy dla powyższego kryterium należy wpisać w formularzu ofertowym 
będącym załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 

 

11) Zaproponowanie asortymentu oraz liczby i rozmieszczenia urządzeń vendingowych na terenie 
Ogrodu (biznesplan wraz z kosztorysem niezbędnych inwestycji przed sezonem 2021) - 10 pkt 

a) Powyższe kryterium zostanie ocenione na podstawie załączonego do oferty biznesplanu 
wraz z kosztorysem niezbędnych inwestycji przed sezonem 2021   

b) W  kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Ocena biznesplanu, 
zostanie dokonana przez członków Komisji wyznaczonych do przeprowadzenia 
postępowania. Ocena będzie polegała na przyznaniu określonej ilości punktów. Każdy z 
członków Komisji przyzna punkty za opracowanie i przygotowanie biznesplanu, a 
następnie zostanie obliczona średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen członków Komisji 

 

12) Zaproponowanie nazwy/nazw dla usług gastronomicznych oraz zaproponowanie wspólnego dla 
wszystkich usług gastronomicznych logo oraz znaków identyfikacji wizualnej - 10 pkt 

a) Powyższe kryterium zostanie ocenione na podstawie załączonego do oferty wspólnego dla 
wszystkich usług gastronomicznych logo oraz znaków identyfikacji wizualnej w formie 
graficznych wydruków lub plików elektronicznych przesłanych wraz z ofertą drogą e-mail   



b) W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Ocena zostanie 
dokonana przez członków Komisji wyznaczonych do przeprowadzenia postępowania. 
Ocena będzie polegała na przyznaniu określonej ilości punktów. Każdy z członków Komisji 
przyzna punkty za przedstawioną nazwę oraz zaproponowanie wspólnego dla wszystkich 
usług gastronomicznych logo oraz znaków identyfikacji wizualnej, a następnie zostanie 
obliczona średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen członków Komisji 

 

13) Ocena spójności i realności propozycji przedstawionej dla punktów 5-10 - 55 pkt 

a) W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 55 pkt. Ocena zostanie 
dokonana przez członków Komisji wyznaczonych do przeprowadzenia postępowania. 
Ocena będzie polegała na przyznaniu określonej ilości punktów. Każdy z członków Komisji 
przyzna punkty za ocenę spójności i realności propozycji przedstawionej dla punktów 5-
10, a następnie zostanie obliczona średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen członków 
Komisji. 

14) Zaproponowanie programu współpracy z poszczególnymi działami Ogrodu Botanicznego - 10 
pkt - w szczególności z: 

• Działem Promocji i Informacji,  

• Działem Obsługi Zwiedzających;  

• Działem Edukacji;  

• Zespołami naukowymi;  

• Zespołami kolekcji; 

• Pracownikami Ogrodu; 

• Inne  

a) Powyższe kryterium zostanie ocenione na podstawie zaproponowanego programu 
współpracy z poszczególnymi działami Ogrodu Botanicznego   

b) W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Ocena zostanie 
dokonana przez członków Komisji wyznaczonych do przeprowadzenia postępowania. 
Ocena będzie polegała na przyznaniu określonej ilości punktów. Każdy z członków 
Komisji przyzna punkty za zaproponowany program współpracy z poszczególnymi 
działami Ogrodu Botanicznego, a następnie zostanie obliczona średnia arytmetyczna ze 
wszystkich ocen członków Komisji 

15) Posiadanie prawa jazdy co najmniej kat. B - 5 pkt 

a) W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że posiada ważne prawo jazdy co najmniej kat. B 
otrzyma 5 pkt. w ramach powyższego kryterium 

16) Posiadanie badań psychotechnicznych umożliwiających prowadzenie samochodu służbowego 
- 5 pkt 

a) W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że posiada ważne i aktualne badania 
psychotechnicznych umożliwiające prowadzenie samochodu służbowego otrzyma 5 pkt. 
w ramach powyższego kryterium 

17) Wysokość rocznej premii od zysku brutto z kosztami pracodawcy w % - 10 pkt 

a) Powyższe kryterium zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę 
deklarowanej rocznej premii od zysku brutto z kosztami pracodawcy w %    

b) Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 10 pkt. Ilość 
punktów w powyższym kryterium zostanie przyznana, zgodnie z poniższym sposobem 
obliczana punktów: 

• 10 pkt za premię w przedziale 1-2% wypracowanego zysku (zysk = przychody – 
koszty - koszty x 0,3),  



• 9 pkt - 3-4%,  

• 8 pkt - 5-6%,  

• 7 pkt - 7-8%,  

• 6 pkt - 9-10%,  

• 5 pkt - 11-12%,  

• 4 pkt - 13-14%,  

• 3 pkt - 15-16%,  

• 2 pkt - 17-18%,  

• 1 pkt - 19-20%. 

c) Wysokość rocznej premii należy wpisać w formularzu ofertowym będącym załącznikiem 
nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we 
wszystkich wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku: 

 
VII. Termin i miejsce składania ofert: 

 
1. Miejsce składania ofert - ofertę należy złożyć w sekretariacie w budynku „Gronówek” w Polskiej Akademii 

Nauk Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 
02-973 Warszawa” w godz. 8.00 - 15.00 
lub 
drogą mailową na adres: ob.sekr@obpan.pl 

2. Termin składania ofert - 16/12/2020 r. do godz. 12:00, 
 
VIII. 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 Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 
00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-60-00; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, 
tel. 22 754 26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl; 

▪ Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez 
adres poczty elektronicznej: p.kojs@obpan.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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) oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z 
innych przepisów prawa; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta 
została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez 
Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   



▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ 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 1; 
− 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 ;2   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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. c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).   

 
 

W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.  
 
Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia 
postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

2 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. 


