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PorçbaWielka,04.O1.2019r.
OGLOSZENIE
ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ
Podstawa prawna prowadzonego postqpowania

§ 4 Regulaminu udzielania zamdwied pubilcznyth w Gorczaiskian Parku Narodowym
(dot. zamówieñ publicznych reai,izowanych w ramachfunduszy z Unit Europejskiej - o warto.fci
ponitej 30 000 6 nato).

W zwicu z realizacj% projektu P015.02.04.00-00-0003/18 ,,Wykorzystanie nowoczesnych
technologii teledetekcyjnych w zarzqclzaniu zasobami przyrodniczyxni Gorczanskiego Parku
Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosysteméw"
w ranch dzialania nr 2.4. Ochrona przyrody I edukacja ekologiczna, CM priorytetowa II Ochrona
frodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastrulcwra i grodowisko
2014-2020. Typ pmjektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdra±ania instrumentéw zarzdczych w ochronie
przyrody; Podtyp 2.4.4d Ocena stanu zasobow pnyrodniczych w parkach narodowych pity
wykorzystaniu nowoezesnych technologii teIedetekcnych
Gorczatski Park Narodowy, Porçba Wielka 590, 34-735 Nied±wied± zaprasza do ziotenia
pisemnej oferty na wykonanie zadania pn.:
OBSLUGA KOORDYNATORSKA PROJEXTU

Informacja o Projekcie:
Pmjekt realizowany bçdzie w Gorczahskiin Parku Narodowym w Porcbie Wielldej w latach
2019-2021. OgoIna jego wartcthé wynosi 2.032.000 zi, z ezego dofinansowanie ze ftodk6w Unii
Europejskiej 1.727.200 zi. Pozostala kwota pochodzió bçdzie ze ftodk6w krajowych.
Olownym celem projektu jest przygotowanie odpowiednich materialow teledetekcyjnych
I zaplecza informatyczno-technicznego do wykorzystania nowoezesnych technik teledetekcyjnych
wdziala1noci GPN w dlugiej perspektywie czasowej, a tak±e ocena bie±cego stanu ekosystemow
Parku i ich dynamiki na przestrzeni tat.
W pierwszym etapie projektu zostanie przygotowany zestaw materiaiôw teledetekcyjnych
obejmujcy przede wszystkim: (1) aktualne zobrazowania (zdjçcia lotnieze w barwach rzeczywistych
(ROB) i podczerwieni (NIR), lotnicze skanowanie LIDAR, wielospekiralne zdjçcia satelitarne),
(2) odpowiednio opracowane archiwalne materialy analogowe (glôwnie zdjçcia lotnicze) znajdujqpe
sic w zasobach GPN oraz (3) archiwalne materialy teledetekcyjne pozyskane z zasobów instytueji
zewnçtrznych (np.: ortofotomapy, zdjçcia Iotnicze i satelilame).
Nastçpthe wszystkie pozyskane i zgromadzone materialy zasilq utworzony w tym celu system
zarzizania danymi teledetekcyjnymi, Wry bçdzie zintegrowany z istniejym systemem Parku.
System ten wraz z przygotowanym, wydajnym zapleczem komputerowym pozwoli na archiwizowanie
oraz sprawne wykonywanie analiz przestrzennych i udostçpnianie tych danych. Wa2nym etementem
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projektu jest przeprowadzenie szkoleñ dia pracownikow Parku z podzialem na rO±ne stopnie
zaawansowania w zakresie obstugi systemu zarzkdzania, korzystania z danych teledetekcyjnych,
dostçpnych narzçdzi analitycznych I gotowych opracowañ przygotowanych w ramach realizacji
projektu, Co pomote w efektywnym wykorzystywaniu tego typu danych w zarzdzaniu CIPN,
monitoringu zasobów przyrodniczych I innej dzialalnoki Parku np.: naukowo-edukacyjnej.
Przygotowane i pozyskane materialy teledetekcyjne poslu24 do wykonania r&nych opracowan
i analiz, ktore pozwolq na ocenç aktualnego stanu ekosystemow Ienych I the1enych Parku, a takze
pokatq dynamikç zmian zachodcych w ich obrçbie na przestizeni lat oraz wplyw prowadzonych
zabiegów ochronnych.
Przewidziane s4tak±e dzialania z zakresu informaeji I promoeji Projektu m.in.: wydawnictwo
- kalendarz na 2021 rok, seminarium oraz wizualizacje z wykorzystaniem pozyskanych danych
teledetekcyjnych.
I. Przedmfot zamówienia
Kod Wspolncgo Stownika Zamówien (CPV): 79421100-2 - Uslugi nadzoru nad projektem inne nit
w zakresie robét budowlanych.
Przedmiotem zamówienia jest pelnienie fIinkcji koordynatora w.w Projektu, do którego zadañ nale2e6
bçdzie:
w zakresie planowania:
1. Przygotowywanie szczególowego planu realizacji Projektu w podziale na okresy 3 miesiçczne objçte kolejnymi wnioskarni o plamoé orazjego aktualizacja;
2. Aktualizowanie Hamionogramu Projektu (przygotowanie wniosku I zalkczników wraz
z uzasadnieniem zmiany) oraz planu wystapieñ o rodki; wynikajce z potrzeb realizacji projektu;
3. Monitorowanie przebiegu Projektu, w tym:
a) bie2ce kontrole postçpu prac nad Projektem,
b) monitorowanie oraz ocena wskatiików zalotonych we wniosku o dofmansowanie
Projektu,
c) ewaluacja postçpu realizacji Projektu - zakres, bud2et, harmonogram,
4. ldentyfikacja obszarów problemowych, w tym ewentualnych opô±nieñ I zagro±eñ dia realizacji
poszczegolnych zadañ w projekcie oraz przygotowanie propozycji trodk6w naprawczych.
w zakresie realizacji:
1. Czuwanie nad tenninosvym realizowaniem caloci Projektu zgodnie z Umow, Harmonogramem
Projektu I Opisem Projektu;
2. Realizacja I wdra2anie bie±ych zaleceñ 1W, IP oraz Zamawiaj4cego wynikajcych z realizacji
Projektu.
3. Przygotowanie I przeprowadzanie procedur udzielania zamówieñ publicznych o wartSci poni2ej
30 000 Euro netto zgodnie z Regulaminem udzielania zamowieñ publicznych w Gorczañskim Parku
Narodowym oraz wytycznymi P011S.
4. Przygotowywanie projektu korespondencji niezbçdnej do prawidlowej realizacji Projektu, w tym do
1W, IP, Instytucji I osób uczestnicz4cych w realizacji Projektu, w tym wykonawców zadan,
5. Przygotowywanie na pimie (program Word) projektu dokumentów: sprawozdañ, zestawIeñ faktur,
danych, Informacji niezbçdnych do wprowadzenia do SL2014 - w terminach uinoIiwiajqcych
Zamawiajqcemu zweryfikowanie, tj. na co najmniej 7 dni roboczych przed terminern wynikaj4cym
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z Umowy oraz wytyeznych 1W,
6. Kompletowanie dokumentacji rozliczeniowej do poszczególnych wnioskôw o platnok, zarówno
w postaci papierowej jak I elektronicznej, poprzez wykonanie ich skanowania,
7. Wprowadzanie w uzgodnieniu z Zamawiajcym i 1W dzialañ zapobiegawczych I naprawczych
w celu eliminacji trudnogci I nieprawidlowogel,
8. Udzial w pracach Komisji Przetargowej jako czlonek Komisji oraz komisjach odbioru,
9. Przygotowanie dokumentow zwizanych z Projektem do ich archiwizacji w siedzibie
Zamawiajcego, zgodnie z wytycznymi dia POtS 2014-2020 oraz Instrukcj4 kance1aryjn
CIorczañskiego Parku Narodowego w Porçbie Wielkiej.
10. Pomoc w innych terminowych pracach wyniklych w trakcie realizacji Projektu, a the ujçtych
w niniejszym zakresie.
w zakresie komunikacji:
1. Utrzymywanie stalych kontaktow z Zamawiajcym, a w szczegóInoci z pracownikami
zaangaowanymi w Proj ekcie i Dyrektorem GPN
2. Informowanie na bie2co Zamawiajqcego o wszystkich zaistnialych problemach i trudnokiach;
w zakresie promoeji Projektu:
1. Realizacja wytycznych POtS w zakresie informacji i promoeji oraz nadzór nad ich stosowaniem
przez pozostale podmioty zwizane z reaiizacjq Projektu
w zakresie sprawozdawczoci:
1. Terminowe przygotowywanie na pimie (w programie Word) danych do wniosków o platnoé,
sprawozdañ i raportéw wymaganych przez LW, IP oraz Zamawiajqcego wraz z zebraniem
i zweryfikowaniem
katem formalnym I merytozycznym wszystkich zalaczthków;
-

w zakresie kontroti:
1. Poddanie sic kontroli prowadzonej przez Zamawiajqçego, a tak±e udzial w kontroli prowadzonej
przez LW, LP oraz inne uprawnione instytucje w zakresie realizacji Projektu, w tym przygotowanie
projektów wyjanien, odpowiedzi, informacji zwiqzanych z prowadzon4kontrotq.
2. Wykonawca zapewma terminowe i rzetelne wykonywanie obowikzków, a tak2e konsultacje
z Zamawlaj4cym wjego siedzibie tj. dyrekcji Gorczanskiego Parku Narodowego w Porçbie Wielkiej,
the rzadziej nit 1 raz w tygodniu w trakcie trwania umowy wraz z zachowaniem nastçpujcych
terminów:
termin wstawiensictwa na tdanie Zamawiajqçego do I dzieñ roboczy.
3. Zamawiajcy the przewiduje zwrotu kosztOw dojazdu do siedziby Zamawiajapego tub do innych
miejsc zwizanych z realizacj4 Projektu.
-

-

H. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca bçthie realizowal zadanie w okresie od moinentu podpisania umowy (styczeñ 2019 r.)
do 31.12.2021 r.
W ramach umowy Wykonawca zapewni koordynacjç Projektu do dma zakoñczenia realizacji
Projektu, tj. do zatwierdzenia wniosku o ptatnoe koncowk (mm. 3 miesikce od ostatniej raty
wynagrodzenia).
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111. Warunki udzialu w postçpowaniu
Wykonawca musi spelniaé nastçpujce warunki:
1. Warunek posiadania wiedzy - znajomo§6 przepisów, wytycznych I dokumentow: prawa
ochrony przyrody, zamówieñ publicznych, Programu Operaeyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, regulaminOw GPN, a w szczególnoci:
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2018, poz. 1614);
- Ustawa Prawo Zamówieñ Publicznych
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalnoki wydatkow w ramach P011S 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie kontroli dla POI 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie gromadzenia I przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata
2014-2020,
- Wytycznych w zakresie postçpowania z podejrzeniami nadu±yó fmansowych w ramach P01
2014-2020,
- Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odryskiwania nieprawidlowych wydatkow oraz
raportowania nieprawidlowoci w ramach programów operacyjnych polityki spójnoki na lata
2014-2020,
- Wytyczne w zakresie sprawozdawczotci na lath 2014-2020,
- Podrçcznik wnioskodawcy I beneficjenta programow poLityki spojnoki 2014-2020 w zakresie
informacji I promoeji
- Obowizki informacyjne Benefiejenta,
- Podrçcznik Benefiejenta SL2014.
- Wzorów wniosków o platnoã,
- Zalecenia w zakresie wniosku o platno6 beneficjenta w ramach POIS 2014-2020,
- Regulamin organizacyjny Gorczañskiego Parku Narodowego (dostçpny na stronie
www.jorcepn.pI zakladka RIP),
- Regulamin udzielania zamówieñ publicznych w Gorczañskim Parku Narodowym (dostçpny na
stronie www.gorcepn.pI zakladka BIP),
- inne dokumenty, których znajomoé bçdzie konieczna do prawidlowej realizacji projektu.
2. Warunek posiadania dowiadezenia I wiedzy:
Dogwiadczenie w obstudze mezytorycznej jako KoordynatorlMenad±er Projektu przynajmniej
dwOch projektów z zakresu dzialañ zwizanych z ochronq przyrody lub analiz4 zasobéw
przyrodniczych o jednostkowej wartoki brutto projektu nie mniejszej ni2 200 tys. zi.
3. Warunek zastçpowalnolci:
w okresie realizacji zadania w sytuacjach koniecznych Wykonawea zapewnia osobç zastcpujc4
koordynatora projektu o kwalifikacjach I dowiadczeniu spelniajq, powytsze wymagania.
Ziotenie przez Wykonawcç oferty jest równoznaczne z owiadczeniem o spelnieniu warunkéw
zawartych w pkt. 1 I 3. Potwierdzeniem spelnienia warunku znajdujqcego sic w pkt. 2 bçdzie
dodatkowo doiqezony do oferty zalqcznik z wykazem uslug, które zostaly przez niego wykonane
(nazwa projektu, wartoé brutto projektu).
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IV. Termin I forma platnoéci
Wynagrodzenie za koordynacjç Proj ektu ma charaktery ryczaltowy, jest niczmienne w trakcie
trwania Umowy z Wykonawcq, Wynagrodzenie placone bçdzie w ratach, co 3 miesie.

V. Miejsce, termin i forms skiadania ofert
Ofertç wraz z wymaganymi zalapznikami nalety zlo±yó wjçzyku poiskim zgodnie z zalczonym
wzorem oferty cenowej, stanowiapej zalcznik nr 1 do niniejszego ogloszenia w nieprzekraczalnym
terminie do 14 stycznia 2019 roku godz. 10.00.
Dopuszcza sic nastepujce formy dostarczenia oferty:
w formie piseninej na adres: Gorczanski Park Narodowy, Porçba Wielka 590,34-735 Nied±wied±.
Na kopercie musi bye dopisek: Obsiuga prawn projektu ,,Wykorzystanie nowoezesnych
technologil teledetekcyjnych w zarzqdzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczanskiego Parku
Narodowego oraz analiza aktualnego stanu I dynaniilci chronionych ekosystemów"
drog4 elektroniczn4 jako skan podpisanej oferty na aches e-mail Zainawiajcego gpnigorccpn.pl
z tytulem: Obstuga prawn projektu ,,Wykorzystanie nowoczesnych technologli
teledetekcyjnych w zarqdzaniu zasobami przyrodniezymi GPN
przy czym nalety
niezwlocznie doslaé Zamawiajcemu oryginal oferty w formic pisemnej.
-

-

...",

VI. Osoba upowa±niona do kontaktu z wykonawcami
Osobq upowa2nion do udzielania dodatkowych wyjMnien jest Pawel Czarnota tel. (18) 33-17-207
w.4&

VII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiajy uzna ofertç za spelniaj gLcq wymagania i przyjmie do szczegôlowego rozpatrzenia,
jeteli oferta co do treci spelnia wymagania okreãlone w niniejszym ogloszeniu i zostala ziotona w
okrelonym przez Zamawiajcego terminie.

2. Ziotenie przez Wykonawcç oferty jest rownoznaczne z owiadczeniem o posiadaniu niezbçdnej
wiedzy, kwalifikacji do wykonania zadania oraz spelnieniu warunku zastçpowa1noci.
3. Ocena znajomoci przepisów prawnych, spehiienia warunku zastçpowa1noci, zostanic dokonana
wg formuty: ,,spelnia the spelnia" na podstawie zlo±onego ogwiadczenia.
4. Ocena dogwiadczenia zostanie dokonana na podstawie zalczonego wykazu wykonanych ushig, z
podaniem informacji niezbçdnych do oceny spelniania warunku.
5. Zamawiajcy wybierze najkorzystniejszq ofertç sporód ofert wa2nych, wylicznie na podstawie
jedynego kryterium najnitszej ceny netto za cale zadanie.
-

-

Kryteria oceny ofert:
Cena (wartogo netto): 100%.
VIII. Inne postanowienia
I. Zamawiajay zastrzega sobie prawo do 21atha od Wykonawcy pisemnych wyjathen dotyczcych
zloaonych ofert Nie zlo±enie wyjanien w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego bçdzie
skutkowalo odrzuceniem oferty.
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2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odwolania postçpowania lub uthewa2nienia jego wyniku
bez podawania przyczyn; Wykonawcy nie pizysluguje odszkodowanie z tytuhi odwolania lub
uniewa2nienia poslçpowatha.
3. Pytania dotyczce treci zapytania ofertowego mogq bye kierowane wycznie dma mailowiL na
adres gpngorcepn.pI. Zamawiajpy the bçdzie udzielal odpowiedzi telefonicznych, a jedynie za
pomocq poczty elektronicznej wraz z rôwnoczesnym zamieszczeniem ich na stronie Zamawiajqcego
httpi/gorceøn.pl/oage,art,id,245.kategoria,Przetargi I ogloszenia .html i w razie koniecznotci
w bazie konkurencyjnogci.

IX. Istotne postanowienia do Umowy zawieranej z Wykonawc4
Umowa z Wykonawcq bçdzie zawierala zap isy dot. przedniiotu i sposobu wykonania zaméwienia
oraz temliny jego realizacji, wymagania dot. znajomoci przepisôw, wytycznych i dokumentôw - jak
w niniejszym Ogloszeniu, a ponadto:
Zasady platnoci:
I. Wynagrodzenie za koordynacjç Pnektu ma charaktery ryczaltowy, jest thezmienne w trákcie
trwania Umowy z Wykonawc% Wynagrodzenie placone bçdzie w ratach, co 3 miesice.
2. Wykonawca zapewni koordynacjç Projektu do dnia zakoñczenia realizacji Projektu, tj. do
zatwierdzenia wniosku o p4atnob5 koñcow4, (do jego rozliczenia i akceptacji przez Lnstytucjc
Wdra±ajaJ - min. 3 miesice od platnoki ostatniej raty wynagrodzenia.
3. Przedhi±enie okresu realizacji projektu the bçdzie skutkowalo wydlu2eniem finansowania, czyli
powiçkszethem wynagrodzetha za niniejszuslugç w ramach tego zaméwienia.
Katy umowne:
1. Strony usta1ajaodpowiedzia1noe za thewykonanie przedmiotu Umowy w fonnie hr umownych:
a) za opó±nienie z tytulu okolicznotci, za ktore Zamawiajcy the ponosi odpowiedzialnoki
w wykonathu obowi .zk6w zwizanych z realizacjk Prqjektu w stosunku do terminOw okreMonych
nimejszq wnowq Wykonawca zobowizany jest do uiszczenia Zamawiajkcemu kary umownej
w wysokoei 0,5% wartoki nynagrodzenia netto za kaidy dzieñ opó±nienia;
b) Wykonawea zobowizany jest do uiszczenia Zamawiajemu kary umownej w wysokoki
5% wartoki wynagrodzenia netto za nienale±yte wykonanie zobowizañ wythkajych z niniejszej
Umowy, w tym wykazanie przez instytucje uprawnione do kontroli dzialañ Wykonawcy w zakresie
przedmiotu niniejszej Umowy wad.
c) za odsta,pienie od Umowy Wykonawca zobowizany jest do uiszczetha Zamawiajcemu kary
umownej w wysokoci 10% wartoki wynagrodzenia netto.
2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo 244ania odszkodowania za szkody w zakresie przekraczajcym
zakres kar umownych.
3. Wykonawca ma prawo do obci±etha Zamawiajcego ustawowymi odsetkami za nieterminowe
uregulowathe nale2noki za wykonanie przedmiotowego zadania.
4. Strony zobowikzujk sic do zaplaty kar umownych na rachunek wskazany w wezwathu do zaplaty
w terminie 14 dni od otrzymatha tego wezwania.
5. Stmny zastrzegajq sobie prawo do odstapienia od egzekwowania kar umownych.
6. Sprawy sporne wynilde z niniejszej umowy rozstrzyga sd powszechny wlaâciwy dia siedziby
Zamawiajcego.
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Przekazanie praw majqtkocb:
Wszelkie autorskie prawa majtkowe, dotyczce utworôw wykonanych przez Wykonawcç, w
wyniku realizacji Projektu przyslugujgL

X. Jnformacja dotyczqca zakazu powiqzai osobowych tub kapitatowych
W postçpowaniu the mo2e braó udzialu podmiot majcy powizania osobowe lub kapitalowe
z Zamawiajcym lub osobami upowa2nionymi do zacigania zobowikzaui w imieniu Zamaiaj4cego
lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajapego czynnotci zwizane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy po1egajce na:
a) uczestthczeniu w spélce jako wspolnik spolki cywilnej lub spélki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziatów tub akcji spAlek;
c) pelnieniu flinkeji czlonka organu nadzorczego lub zarzdzajacego, prokurenta, pelnomocnika;
pozostawaniu w zwi4zku maheáskim, w stosunku pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieñstwa lub powinowaetwa w linii bocznej do drugiego stoptha lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli

XL Informacja dotyczqca ochrony danych osobowych
Majc na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 I 2 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwikzku z przctwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym
dalej ,,RODO", poni±ej podajemy informacje I zasady przetwarzania danych osobowych przez Gorczañski
Park Narodowy w Porçbie Wielkiej, z siedzibq Porçba Wielka 590,34-735 Nied±wiedi:
> Administratorem PanilPana (Wykonawcy) danych osobowych jest Gorczañski Park Narodowy z
siedzibq w Porçbie Wielkiej(zwana dalej: Park lub Zamawiajcy) z siedzIb4 Porçba Wielka 590, 34735 Nied±wied±: adres e-mail:gpngorcepn.pI sir tel.: (18)3317945, (18)3317207
> We wszelkich sprawach dotyczqcych przetwarzania danych osobowych przez Park mo2na kontaktowaó
sic z wyznaczonym w tym celu lnspektorem Ochrony Danych, adres email: iod(&porcepn.pI telefon:
(18)33 17945 W-37 lub osobikie w siedzibie Parka.
> PanilPana dane osobowe przetwarzane bçdq, na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w zwizku z
przepisami ustawy z dnia 29 stycnila 2004 r. - Prawo zamówieñ pubi icznych (1)7- U. z 2018 r. poz.
1986), dalej ,,ustawa Pzp" w celu zwizanym z postçpowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn; Obsluga koordynatora Projektu: Wykorzystanie nowoczesnych teebnologii teledetekcyjnych
w zarz4dzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczañskicgo Parka Narodowego oraz analiza
aktualnego stanu i dynamild chronionych ekosysteméw prowadzonym w bybie zapytania cenowego
(zgodnie z zasad4 konkurencyjnoki).
> Odbiorcami Pañstwa danych osobowych M lub mogk bye:
• Osoby lub podmioty, ktorym udostçpniona zostanie dokumentacja postçpowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 1 ustawy z dnia 6 wrzthiia 2001 r. o dostçpie do informacji
publicz.nej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z pón. zm .);
• Podmioty serwisujce urzidzenia Parku za porednictwem, których przetwarzane sq PaAstwa dane
osobowe;
• Podmioty dostarcz*e I utrzymujce oprogramowanie v.ykorzystywane w celu przetwarzania danych
osobowych Wykonawców, osób reprezentuj4cych I pracownikow Wykonawcy;
• Podmioty gwiadczqce na rzecz Parku uslugi niezbçdne do ewentualnego wykonania zawieranej
z Pañstwem umowy -je2eli zawarta z Pañstwem umowa wymaga ich udzialu,
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• Podmioty uprawnione do kontroli lub rozliczenia
• Podmioty, którym przekazuje sic dokumentaejç dia celôw niszczenia po zakoñczonym okresie
pnechoywania
> Pani/Pana dane osobowe nie bçck przekazywane do pañstw znajdujcych sic poza Europejskim
Obszarem Gospodarczyin I nie boq przekazywane do organizacji miçdzynarodowych.
> Pani/Pana dane osobowe bçd4 przechowywane, zgodnie z art. 4 pkt 8 w zw. z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 5 lat od dnia zakoñczenia postçpowania o udzielenie zamówienia, a jeteli czas Irwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

> Posiada PanilPan:
• Prawo dostçpu do danych osobowych PanilPana dotyczcych (na podstawie art. 15 RODO);
• Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);
• Prawo ±qdania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzctcniem przypadków, o któzych mowa w art. 18 ust. 2 RODO1;
• Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzçdu Ochrony Danych Osobowych, ut. Stawki 2 00-193
Warszawa w przypadku uznania, te przetwarzanie przez Park Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
W celu wykonania praw wymienionych powytej nale2y skierowaé tadanie pod adres email: id'7s&orcepp.pl,
pisemnie na adres siedziby Parku lob osobikie w siedzibie Parku. Przed reatizacja, Pañstwa uprawnieá Park
musi potwierdzié Pahstwa to±samoe w sposób indywiduatnie dostosowany do danego ±dania.
> Nie przyshiguje Pani/Panu:
• W zwi4zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d tub e RODO prawo do usuniçcia danych osobowych;
• Prawo do przenoszenia danych osobowych, o któiym mowa w art. 20 RODO;
• Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyt
podstaw4 prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO.
* Wyjanienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mote skutkowaó nnianq wyniku postçpowania
o udzielenie zamOwienia publicznego ani zmiank postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustaw4 Pzp
oraz nie mote naniszaó integralnoci protokolu orazjego zalkczników.
** Wyjanienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze ftodkow ochrony prawnej tub w cetu ochrony praw innej osoby fizycznej
tub prawnej, lub z uwagi na watne wzgtçdy interesu publicznego Unii Europejskiej tub pafistwa
czlonkowskiego.
Obowizek podania przez PaniWPana danych osobowych bezporednio Pani/Pana dotyccych jest
wymogiem ustawowym okretonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym z udzialem w postçpowaniu o
udzietenie zamówienia pubticzriego. Konsekwencje niepodania okrelonych danych wynikaj4 z ustasy Pzp.
Park nie bçdzie stosowal wobec PanilPana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profitowania.
Zalpczniki:
Zal. nr 1 Oferta cenowa (wz*Sr)
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