Projekt „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pabianice, dnia 18 września 2019 roku.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
W ramach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” realizowanego w powiecie pabianickim
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX
Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Organizacja i realizacja
korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu powyżej 14 r.ż.”.

I.

Postanowienia ogólne
Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający
w przypadku niniejszego zapytania nie jest zobowiązany do stosowania trybów
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zapytanie ofertowe zostało przesłane do 3 potencjalnych oferentów oraz upublicznione
na stronie internetowej www.pcpr-pabianice.pl oraz na www.bazakonkurencyjności.gov.pl.

II.

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
ul. Traugutta 6a
95-200 PABIANICE
NIP 731-17-21-449

III.

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Ofertę można
składać na określoną część.

IV.

Opis przedmiotu zamówienia
Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne w wymiarze
120 godzin miesięcznie dla 30 uczestników projektu.
Liczba uczestników może ulec zmianie, jednak łączna liczba godzin nie przekroczy
120 godzin w miesiącu.
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Zakres przedmiotowy zamówienia. Korepetycje dotyczą przedmiotów:
matematyka,
j. angielski.
Termin realizacji zamówienia: od 1 października 2019 r. do 22 grudnia 2019 r.
Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
korepetycje z matematyki dla 22 osób, łącznie 88 godzin zegarowych w miesiącu. Ogółem
264 godzin zegarowych,
korepetycje z j. angielskiego dla 8 osób, łącznie 32 godziny zegarowe w miesiącu. Ogółem
96 godzin zegarowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.
Poszczególną liczbę godzin przypadających na konkretnego uczestnika Zamawiający
przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. Miesięczna liczba godzin zrealizowanych
korepetycji dla każdego uczestnika nie może przekraczać liczby godzin przekazanych przez
Wykonawcę, wyjątek stanowić będzie przypadek, gdy uczestnik nie będzie mógł
zrealizować zaplanowanej liczby godzin w miesiącu z powodów losowych, wtedy
obowiązkiem Wykonawcy jest odrobienie brakujących godzin w następnych miesiącach.
W miesiącu grudniu korepetycje mogą odbywać się tylko i wyłącznie do dnia 22 grudnia
2019 r.
Miejsce wykonywania usługi: miejsce zamieszkania uczestnika (teren powiatu
pabianickiego). W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się realizację korepetycji
w siedzibie PCPR (od poniedziałku do piątku) wyłącznie na wniosek uczestnika projektu.
Zadania Wykonawcy:
opracowanie harmonogramu korepetycji w oparciu o bezpośredni kontakt
z uczestnikami zajęć (dane kontaktowe zapewni Zamawiający) oraz z Zamawiającym,
zapewnienie kadry prowadzącej, posiadającej doświadczenie i wykształcenie
umożliwiające realizację korepetycji. Kwalifikacje i umiejętności wykładowców
powinny być adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich zajęć,
prowadzenie dziennika zajęć, w tym listy obecności oraz sporządzenie raportu
końcowego z przeprowadzonych korepetycji,
Wykonawca przeprowadzi ankiety ewaluacyjne wśród wszystkich uczestników zajęć,
oceniające zajęcia i sporządzi z nich raport,
przekazanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej każdego uczestnika (program
nauczania, dziennik zajęć wraz z listą obecności, raport końcowy z przeprowadzonych
korepetycji, ankiety wraz z raportem) najpóźniej do dnia 27 grudnia 2019 r.
umożliwienie przeprowadzenia kontroli wykonywanych działań pracownikom PCPR
w Pabianicach,
wszelka dokumentacja dotycząca zajęć musi mieć odpowiednie logotypy, które
Wykonawcy przekaże Zamawiający,
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Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu w formie telefonicznej lub e-mail
informacje o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania,
Wykonawca zapewni korepetytorów, którzy udzielać będą indywidualnie korepetycji
uczestnikom projektu,
Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za faktyczne godziny
udzielania korepetycji. Zamawiający nie pokrywa wykonawcy żadnych poniesionych
przez niego kosztów związanych z realizacją korepetycji, w tym kosztów dojazdu.
Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

V.

Warunki udziału w postępowaniu
dokonywania oceny ich spełnienia:

oraz

opis

sposobu

Wykonawca musi dysponować osobami, które zagwarantują możliwość wykonania
przedmiotu zamówienia tj. nauczycielami przedmiotów w zależności od wybranej części,
na którą składana jest oferta:
matematyki,
j. angielskiego.
Wykonawcą może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak i osoba
nieprowadząca takiej działalności.
dotyczy korepetycji z matematyki
osoba/osoby z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 z późn.zm), które ukończyły studia
wyższe na kierunku matematyka lub innym, posiadająca co najmniej roczne doświadczenie
dydaktyczne w nauczaniu matematyki w szkole na poziomie podstawowym lub
ponadpodstawowym – dot. części 1 zamówienia. W czasie trwania umowy osoba/osoby
będą prowadziły zajęcia z uczestnikami projektu.
dotyczy korepetycji z j. angielskiego
osoba/osoby z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 z późn.zm.), które ukończyły studia
wyższe na kierunku j. angielski lub innym, posiadająca co najmniej roczne doświadczenie
dydaktyczne w nauczaniu j. angielskiego w szkole na poziomie podstawowym lub
ponadpodstawowym – dot. części 2 zamówienia. W czasie trwania umowy osoba/osoby
będą prowadziły zajęcia z uczestnikami projektu.
Wykaz osób, które będą udzielały korepetycji Wykonawca zamieści w załączniku nr 2.
Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanego w ofercie wykładowcy tylko na wykładowcę o
kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym lub lepszym. Zamiana następuje za zgodą
Zamawiającego.
Osoby udzielające korepetycji nie mogą być zaangażowane w realizację projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł,
w tym środków własnych Powiatu Pabianickiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pabianicach i innych podmiotów powyżej 276 godzin miesięcznie.
3

Projekt „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie ww.
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według
formuły: „spełnia – nie spełnia”.

VI.

Kryteria oceny ofert

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Kryteria złożonych ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez
Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania
oraz będą mieściły się w budżecie Zamawiającego,
oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
L.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie (pkt)

1.

Cena

100

Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi
100 pkt
Oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:
Cena oferowana minimalna
Po =

x 100 pkt
Cena badanej oferty

gdzie Po oznacza punktację oferty ogółem.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

VII.

Opis sposobu obliczenia ceny
W cenę należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany
jest do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej
o obowiązujący podatek VAT (jeżeli dotyczy) oraz ceny netto powiększonej o ewentualne
daniny publicznoprawne lub składki (jeżeli dotyczy).
Oferowana cena usługi powinna zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres
obowiązywania umowy/realizacji zadania i nie będzie podlegała waloryzacji.
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VIII.

Składanie ofert
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących
szanse edukacyjne dla uczestników projektu powyżej 14 r. ż.” można złożyć:
za pośrednictwem operatora placówki pocztowej na adres: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 95–200 Pabianice, ul. Traugutta 6a,
osobiście na adres wskazany w ust. 1. pkt 1) (w sekretariacie)
Termin składania ofert: do dnia 26.09.2019 r. do godz. 16:00. O zachowaniu terminu
złożenia oferty decydować będzie data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pabianicach.
Oferty, które wpłyną do siedziby PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta winna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
Wraz z formularzem oferty winny być złożone: wykaz osób oraz oświadczenia zawarte
w załącznikach 2 — 5 oraz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie
zawodowe np. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, referencje.

IX.

Termin realizacji umowy

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy
oferty Wykonawcy. Zamówienie realizowane będzie od momentu podpisania umowy do dnia
22 grudnia 2019 r.

X.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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XI.

Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy:
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
stawki podatku od towarów i usług,
zmniejszenia ilości godzin korepetycji
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

XII.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zaproszenia do złożenia oferty bez podania
przyczyny, na każdym etapie postępowania.

XIII.

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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, ul. Romualda Traugutta 6A, 95-200 Pabianice. adres e-mail: sekretariat@pcprpabianice.pl;
Inspektor Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@pcpr-pabianice.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pabianicach z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy PCPR oraz
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie PCPR. Przetwarzanie przez podmioty
zewnętrzne ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia
działalności przez PCPR;
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
ww. celów, w tym również wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego;
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Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody (prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i cofnięcia
zgody – nie obowiązują, jeżeli dane przetwarzane są podstawie przepisów prawa);
Przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia umowy, niepodanie
danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odrzuceniem
oferty.
Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej;
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również nie będą profilowane.
D Y R E K T O R
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Jarosław Grabowski
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Załącznik nr 1

Formularz ofertowy
Przedmiot zamówienia: „Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse
edukacyjne dla uczestników projektu powyżej 14 r.ż.”
Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul.
Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….....................................................................….
Nr tel. ………………...........…………….. Nr faxu ……...................………………………………..
Adres poczty e-mail: ……………………...........................………………………………………….
NIP …………………………………………… REGON …………..........................…………………….
Cena za realizację przedmiotu zamówienia (dla poszczególnych części):
zamówienia*):
Matematyka
Cenna netto za 1 h korepetycji: ………………………………………………zł
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………)
Cenna brutto za 1 h korepetycji: ………………………………………………zł
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………)
Cenna netto za 264 h korepetycji: ………………………………………………zł
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………)
Cenna brutto za 264 h korepetycji: ………………………………………………zł
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………

...........................................................................
Data i podpis Wykonawcy
zamówienia*):
J. angielski
Cenna netto za 1 h korepetycji: ………………………………………………zł
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………)
Cenna brutto za 1 h korepetycji: ………………………………………………zł
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………)

8

Projekt „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cenna netto za 96 h korepetycji: ………………………………………………zł
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………)
Cenna brutto za 96 h korepetycji: ………………………………………………zł
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………
...........................................................................
Data i podpis Wykonawcy

*) skreślić jeśli nie dotyczy
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Załącznik nr 2

…………………………..............……
pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
(ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oświadczam/oświadczamy,
że przy realizacji zamówienia będą uczestniczyły następujące osoby):
Lp.

Imię i
Nazwisko

Planowany
zakres
wykonywanych
czynności

………………..……......, dnia……………....………

Wykształcenie

Staż
pracy

Informacja o podstawie
dysponowania wskazanymi
osobami
(wskazane formy współpracy tj.:
np. umowa o pracę, umowa
zlecenie)

.....................................................
pieczątka i podpis wykonawcy/ wykonawców
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Projekt „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO
Imię i Nazwisko Wykonawcy …………………………………………......................................………………….
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………….......................................…..
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia na realizację zadania: „Organizacja i realizacja
korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu powyżej 14 r.ż.”,
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020,
przeprowadzanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w trybie zapytania
ofertowego oświadczam na dzień składania ofert, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie punktu 10 zawartego w Zaproszeniu do złożenia oferty.

………………..……......, dnia……………....……2019 r.

.....................................................
podpis wykonawcy/ wykonawców

11

Projekt „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MIESIĘCZNEJ ILOŚCI GODZIN
ZAANGAŻOWANIA ZAWODOWEGO OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ KOREPETYCJE.
Imię i Nazwisko korepetytora …………………………………………......................................………………….
Adres ……………………………………………………………………….......................................…........................
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia na realizację zadania: „Organizacja i realizacja
korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu powyżej 14 r.ż.”,
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020,
przeprowadzanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w trybie
zapytania ofertowego oświadczam na dzień składania ofert, że w przypadku wyboru mojej
osoby jako korepetytora, moje łączne zaangażowanie w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych (tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego) i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych Powiatu Pabianickiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pabianicach i innych podmiotów, przekracza/nie przekracza* 276 godzin miesięcznie.

………………..……......, dnia……………....……2019 r.

.....................................................
podpis wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
wypełnia imiennie każda osoba udzielająca korepetycji
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Załącznik nr 5

Oświadczenie wymagane od wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

………………..……......, dnia……………....……2019 r.

.....................................................
podpis wykonawcy

______________________________
1)

rozporządzenie 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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