
                                            
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURENCYJNYM  WYBORZE   WYKONAWCY  

na „URZADZANIE TERENÓW REKREACYJNYCH WE WSI ŻUŻELA” 

 

             Data: 29.03.2019 r. 

I. Zamawiający: 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na Rzecz Wsi Żużela 

ul. Krapkowicka 18 

47-341 Żużela 

NIP: 1990110589 

REGON: 161501042 

tel. 724 362 293 

 

II. Źródło finansowania zadania. 

 

Projekt pn.: „Urządzanie terenów rekreacyjnych we wsi Żużela” realizowany jest z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Umowa 

o przyznaniu pomocy Nr 00195-6935-UM0810356/17 w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w ramach działania „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” objętego PROW na lata 2014-

2020. 

 

III. Tryb udzielania zamówienia. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru 

wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz 

warunków dokonywania zmniejszenia kwot pomocy oraz pomocy technicznej. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ww. Rozporządzenia. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy operacji pn. „Urządzanie 

terenów rekreacyjnych we wsi Żużela”.  

Operacja obejmuje wykonanie na działkach nr 712 i 713/4: 
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Lp. Opis robót Przedmiar 

1 nawierzchnia ogródka jordanowskiego: 

− nawierzchnia z piasku płukanego, o grubości 30 

cm po zagęszczeniu  

− obrzeża betonowe 20x6 cm 

 

280,00 m2 

 

68,00 mb 

2 parking: 

− podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna, 

po zagęszczeniu 25 cm 

− podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna, 

po zagęszczeniu 4 cm 

− obrzeża betonowe 20x6 cm 

 

369,00 m2 

 

369,00 m2 

 

42,00 mb 

3 nawierzchni szutrowa wiaty wystawienniczej: 

− podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna, 

po zagęszczeniu 20 cm 

− podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna, 

po zagęszczeniu 4 cm 

− obrzeża betonowe 20x6 cm 

 

 

72,00 m2 

 

72,00 m2 

 

37,00 mb 

4 chodniki, utwardzenie pod wiatą rekreacyjną oraz pod 

łąwkami z kostki brukowej gr. 8 cm 

− podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna, 

po zagęszczeniu 20 cm 

− kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce pisakowej 

grubości 4 cm 

− obrzeża betonowe 20x6 cm 

 

 

557,50 m2 

 

557,50 m2 

 

513,00 mb 

5 wykonanie murków gabionowych o wymiarach 

2,50x0,40x1,30 wraz z podwaliną, stabilizacją dwoma 

słupkami i wypełnieniem kamieniem 

17 kpl. 

6 wyposażenie ogródka jordanowskiego oraz terenu 

rekreacyjnego wraz z montażem: 

− huśtawka podwójna z nogami metalowymi 

− huśtawka ważka 

− kiwak (bujak) podwójny 

− kiwaki (bujaki) pojedyncze 

− zestaw zabawowy w wersji metalowej 

− regulamin placu zabaw wraz ze stojakiem 

− ławki parkowe z oparciem 

 

 

1 kpl. 

1 kpl. 

1 kpl. 

3 kpl. 

1 kpl. 

1 kpl. 

10 kpl. 

 

7 roboty nasadzeniowe: 

− wykonanie wykopów pod nasadzenia z 

uzupełnieniem ziemią urodzajną 

− podorywka mechaniczna 

− rozścielenie ziemi urodzajnej 

 

112,50 m3 

 

0,279 ha 

100,00 m3 
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− wykonanie trawników 

− rozścielenie zrębków na grubość 5 cm 

− obrzeża EKO BORD 

− sadzenie drzew, krzewów oraz obsadzenie 

kwietników zgodnie z wykazem 

0,238 ha 

364,00 m2 

27,00 mb 

1 kpl 

 

8 wykonanie kompletnej wiaty rekreacyjnej w 

konstrukcji drewnianej wraz z impregnacją i 

malowaniem, robotami ziemnymi, fundamentami, 

pokryciem oraz rynnami i rurami spustowymi 

1 kpl. 

9 wykonanie kompletnej wiaty wystawienniczej w 

konstrukcji drewnianej wraz z impregnacją i 

malowaniem, robotami ziemnymi, fundamentami, 

pokryciem oraz rynnami i rurami spustowymi 

1 kpl. 

10 obsługa geodezyjna oraz mapa geodezyjna 

powykonawcza 

1 kpl. 

 

Uwaga: szczegółowy opis i zakres robót określa przedmiar robót oraz załączone 

dokumenty przetargowe. 

Teren nie jest uzbrojony, posiada istniejący zjazd na ulicę Krapkowicką. 

Szczegółowy zakres robót, określa przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 9 do 

zapytania ofertowego, który stanowi formę pomocniczą do wyszacowania ceny 

ofertowej. 

Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

stanowią odpowiednie załączniki do zapytania ofertowego. 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

główny przedmiot:          45000000-7 – Roboty budowlane 

dodatkowy przedmiot:    45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

                                        45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne  

45212140-9 obiekty rekreacyjne 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania 

chodników i asfaltowania 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 

zielonych 

 

V. Termin realizacji zamówienia 

 

Termin realizacji za mówienia: 90 dni roboczych od dnia podpisania umowy  
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VI. Warunki płatności 

 

Warunki płatności faktury: 14 dni od daty otrzymania faktury i podpisania 

bezusterkowego  protokołu odbioru robót. 

Dopuszcza się dwie faktury częściowe i jedną końcową. 

 

VII. Użyte materiały 

 

1. Materiały, z których będą wykonane elementy budowlane, urządzenia i wyposażenie 

muszą odpowiadać opisom zawartym w Specyfikacjach Technicznych oraz w 

„Opisie urządzeń ogródka jordanowskiego oraz wyposażenia”. 

2. Urządzenia muszą posiadać stosowne certyfikaty lub atesty. 

3. Sposób montażu urządzeń:  urządzenia muszą być zabetonowane w podłożu. 

 

VIII. Oferty wariantowe i częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

 

IX. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN. 

 

X. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych 

warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia 

dysponował w trakcie realizacji zamówienia kierownikiem budowy, posiadającym 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

należącym do odpowiedniej izby inżynierskiej oraz posiadającym aktualne ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej. 

 

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Oferent przedłoży: 

1. Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz 

o sporządzeniu Plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

2. Kopię uprawnień budowlanych. 

3. Zaświadczenie o przynależności od izby inżynierskiej. 

4. Zaświadczenie o opłaceniu składki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 

a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 

1 do niniejszego zapytania; 

b) oświadczenie o zatrudnieniu kierownika budowy, zgodnie z wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania; 

c) oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym, zgodnie z wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania; 
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d) oświadczenie o braku powiązania, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 

Nr 5 do niniejszego zapytania; 

e) harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 

Nr 6 do niniejszego zapytania; 

f) oświadczenie RODO, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do 

niniejszego zapytania; 

g) kosztorys ofertowy; 

h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej; 

i) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 

rejestru lub ewidencji; 

j) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 

3. Zaleca się, aby dokumenty dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez 

Oferenta zostały wypełnone zgodnie ze wzorami załączonymi do niniejszego 

zapytania. 

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w 1 egz. 

 

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

Arnold Donitza – tel. 724 362 293; email: arnold.donitza@gmail.com  

 

XIII. Miejsce i termin składania ofert: 

  

1. Ofertę należy przesyłać, doręczyć lub złożyć osobiście na adres:  

Stowarzyszenie Społęczno-Kulturalne na Rzecz Wsi Żużela 

ul. Krapkowicka 18; 47-341 Żużela  w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA 

NA: „Urządzanie terenów rekreacyjnych we wsi Żużela” do dnia 15.04.2019 r. godz. 

15.00.  

O wpływie oferty decyduje data i godzina złożenia w siedzibie Zamawiającego. 

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

2. Oferty otrzymane po upływie ww. terminu nie będą podlegały ocenie. 

 

XIV. Termin związania ofertą 

 

Termin związania ofertą wynosi  60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

XV. Gwarancja 

 

Zamawiający żąda 3-letniej gwarancji na wykonane roboty i zamontowane wyposażenie 

i urządzenia. 

 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

mailto:arnold.donitza@gmail.com
mailto:arnold.donitza@gmail.com
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1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Ceną oferty jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich czynności 

niezbędnych do wykonania zamówienia i którą należy wpisać do Formularza 

Oferty.  

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 

zostały we wzorze umowy. 

 

XVII.   Kryteria oceny ofert. 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez 

Zamawiającego z niniejszego postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. 

 

Nazwa kryterium Waga (znaczenie) 

Liczba punktów 

Sposób liczenia wg. 

wzoru 

cena 100% 
C = (Cmin./Cof.) x 100 

[pkt.] 

 

C     – liczba punktów 

Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert (brutto); 

Cof    – cena oferty badanej (brutto); 

 

3. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans punktowy w przejętym kryterium oceny ofert. W 

przypadku uzyskania przez dwie (lub więcej) oferty takiej samej, najwyższej liczby 

punktów – Zamawiający zwróci się o złożenie ofert dodatkowych.  

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają 

doliczyć podatek VAT w wysokości: 

- 8% dla prac ogrodniczych; 

- 23% dla pozostałych prac 

 ceny netto.  

6. Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybierze wykonawcę, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę. 

7. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, w oparciu o zapisy zawarte 

w niniejszym postępowaniu oraz złożonej ofercie. 

 

XVIII.  Uzupełnienie oferty. 

 

1. Zamawiający jednorazowo wezwie Wykonawców do uzupełnienia wymaganych 

dokumentów zarówno potwierdzających wymagania przedmiotowe i podmiotowe, 

uzupełnienia pełnomocnictwa. 
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2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez Zamawiającego, nie później, niż w dniu, w którym upłynął 

termin na uzupełnienie dokumentów. 

 

XIX. Odrzucenie oferty.  

 

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub  

2) została złożona przez podmiot:  

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru 

przez beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub  

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o 

których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, lub  

c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu.  

2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany 

osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli 

osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru 

przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji.  

3. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:  

1) zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub  

2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez 

beneficjenta w wezwaniu do złożenia tych ofert. 

 

XX. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania, zawarcie umowy 

 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował 

będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w zapytaniu.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą.  

3. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy 

złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), 

siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru.  

4. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej o której mowa w art. 43 ust. 3 

Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.). informację o: 

1) wyborze wykonawcy oraz wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert 

oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na: 

a) warunki udziału w tym postepowaniu; 

b) kryteria oceny ofert; 

albo 
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2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert oraz wykaz ofert, które wpłynęły w 

odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu 

poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią 

odpowiedź na: 

c) warunki udziału w tym postepowaniu; 

d) kryteria oceny ofert; 

albo 

3) niezłożeniu żadnej oferty 

albo 

4) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

5. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin 

podpisania umowy.  

6. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania 

wyboru wykonawcy, bez wyboru żadnej z ofert. 

 

XXI. Zmiany w umowie  

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, jeżeli 

zmiana nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia, 

chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru 

wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz 

warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. 

U. 2018 poz. 396). 

2. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, po zgłoszeniu 

konieczności ich wprowadzenia przez którąkolwiek ze Stron i obopólnej zgodzie 

na ich wprowadzenie, pod rygorem nieważności. 

XXIII. Wykaz załączników do konkurencyjnego wyboru wykonawcy. 

          Załącznikami do niniejszego postępowania są: 

Nazwa załącznika 

1. Zapytanie ofertowe  

1.1.  Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 

1.2.  Załącznik Nr 2 Opis przedmiot zamówienia 

1.3.  Załącznik Nr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu kierownika budowy 

1.4.  Załącznik Nr 4 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu 

zawodowym 

1.5.  Załącznik Nr 5 Oświadczenie o braku powiązania 

1.6.  Załącznik Nr 6 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1.7.  Załącznik Nr 7 Klauzula oświadczenia RODO od wykonawcy 

1.8.  Załącznik Nr 8 Projekt umowy 

1.9.  Załącznik Nr 9 Przedmiar robót 

1.10. Załącznik Nr 10 Zestawienie ofertowe (wymagane w przypadku nie 

złożenia kosztorysu ofertowego)  

2. Dokumentacja techniczna: 
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2.1. Wiata drewniana 

2.1.1. Projekt zagospodarowania terenu – autorstwa Adama 

Nossola 

2.1.2. Rzut fundamentów 

2.1.3.a. Rzut przyziemia wiaty rekreacyjnej 

2.1.3.b. Rzut przyziemia wiaty wystawienniczej 

2.1.4 Rzut więźby dachowej 

2.1.5 Rzut dachu 

2.1.6.a. Przekrój pionowy A-A wiaty rekreacyjnej 

2.1.6.b. Przekrój pionowy B-B wiaty wystawienniczej 

2.1.7.a. Przekrój pionowy A-A wiaty rekreacyjnej 

2.1.7.b. Przekrój pionowy B-B wiaty wystawienniczej 

2.1.8. Elewacje 

2.1.9. Opis techniczny budowy wiaty 

2.1.10. Informacja BIOZ 

2.2. Projekt zagospodarowania terenu Nr 1 – zmiany w stosunku do 

pierwotnego projektu zagospodarowania terenu autorstwa Z.U.T.Z. 

FLOR-BUD Sp. z o.o. z Opola 

2.3. Projekt zagospodarowania ogródka jordanowskiego i wyposażenia 

2.3.1. Opis urządzeń ogródka jordanowskiego oraz wyposażenia  

2.4. Konstrukcja i rozmieszczenie murków gabionowych 

2.5. Projekt nasadzeń  

2.5.1. Zestawienie roślin do nasadzeń 

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR)  

3.1. Specyfikacja techniczna B.00 wymagania ogólne 

3.2. Specyfikacja techniczna B.01 konstrukcje drewniane 

3.3. Specyfikacja techniczna B.02 Gabiony 

3.4. Specyfikacja techniczna B.02 utwardzenie teren 

3.5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.03 Ogródek jordanowski i 

wyposażenie 

Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Oferenta, zgodnie z formułą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub posiadającą 

stosowne pełnomocnictwo.  

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 
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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 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

na Rzecz Wsi Żużela, ul. Krapkowicka 18, 47-341 Żużela, reprezentowane przez zarząd 

Stowarzyszenia; 

✓ inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Arnold Donitza – Prezes zarządu 

Stowarzyszenia; 

✓ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Urządzanie terenów 

rekreacyjnych we wsi Żużela” prowadzonym w trybie konkurencyjnym; 

✓ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania; 

✓ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

✓ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w Rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań 

ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania 

zmniejszenia kwot pomocy oraz pomocy technicznej; 

✓ 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 **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;  

✓ nie przysługuje Pani/Panu:  

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 


