
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 
 

Dotyczy:  zamówienia p.n. „Wykonanie analizy makro- i mikroskładników podłoża” 

realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie nowej odmiany pomidora 

gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy 

w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich 

warunkach klimatycznych” („Projekt”), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-

2020, wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

ozn. sprawy: 11/POM/LOW 

Oznaczenie CPV: 73100000-3 - usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe    

Szanowni Państwo, 

działając w imieniu Spółki ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łowiczu 

(„Zamawiający”), uprzejmie informujemy, iż Zamawiający prowadzi postępowanie na 

wyłonienie Wykonawcy na realizację zamówienia dotyczącego wykonania analizy makro- 

i mikroskładników podłoża.  

Poniżej wskazujemy na najważniejsze informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia:  

 

1. Informacje o Zamawiającym 

ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5  
99-400 Łowicz 

KRS: 0000615330, NIP: 1132764189, REGON: 141793451 
 

2. Dane do korespondencji w postępowaniu oraz adres, na który należy złożyć ofertę 

e-mail:  angelika.kusinska@agrosnova.pl 

a w przypadku pytań dodatkowych: zbigniew.czerwinski@agrosnova.pl  

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w ramach zasady rozeznania rynku.  

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 t.j. ze zm.). 

 

4. Sposób przygotowania oferty i elementy, które musi zawierać 

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
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3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę upoważnioną do podpisania oferty 

(w takim przypadku do oferty należy też dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie do 

podpisania oferty), strony oferty powinny być ponumerowane. 

4. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do 

podpisania oferty. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna 

cena wyrażona w polskich złotych lub euro. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy 

i opłaty związane z realizacją zamówienia. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

Oferta musi zawierać m.in. następujące elementy: 

1) nazwa i adres Wykonawcy, 

2) datę przygotowania i termin ważności oferty, 

3) cenę całkowitą netto i brutto,  

4) czas realizacji zamówienia, 

5) dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),  

6) warunki i termin płatności,  

7) podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.  

 

5. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy makro- i mikroskładników, pH i EC na 

podstawie dostarczonych prób glebowych. W ciągu całego okresu wegetacyjnego 2020 analizie 

będzie podane w sumie 30 szt. prób glebowych, dostarczanych sukcesywnie kazdoroazowo w ilości 

10 szt., adekwatnie do terminu poboru:  

- I do 12.03.2021 r.,  

- II do 25.06.2021 r.,  

- III do 30.11.2021 r.  

 Analizy chemiczne gleby dla każdego terminu będą wykonane pod kątem:  

• zawartości N w formie azotanowej i amonowej 

• zawartości Ca, P, K, Mg, Cl, S-SO4, Fe, Mn, Zn, Cu, B 

• zawartości chlorków 

• EC/zasolenia 

• pH 

Uzyskane wyniki z analiz muszą być sukcesywne udostępnianie  zgodnie z  terminem  dostarczania prób  

dla  I terminu do 06.04.2021 r., II terminu do 16.07.2021 r.,  III terminu do 21.12.2021 r. 

 

6. Informacja o terminie składania ofert 

Oferty można składać do dnia 31.01.2020 r.  

 

7. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.12.2021 r. 

 



 

 

 

8. Miejsce realizacji zamówienia 

ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5  

99-400 Łowicz 

 

9. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień 

otrzymania oferty przez Zamawiającego. 

 

10. Informacje dodatkowe 

Zamawiający wybierze ofertę, której cena nie będzie wyższa niż ustalona na podstawie zebranych ofert 

średnia cena rynkowa. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się 

całkowitą łączną ceną oferty. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie postępowania do: (i) odstąpienia od przetargu 

bez wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, (ii) zmiany lub odwołania 

postępowania, (iii) zmiany lub odwołania warunków postępowania, (iv) unieważnienia lub zamknięcia 

postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. 

 

W związku z powyższym, jeżeli wyrażają Państwo zainteresowanie wzięciem udziału w postępowaniu 

o udzielenie opisanego powyżej zamówienia, uprzejmie prosimy o przesłanie Państwa oferty na jego 

realizację w terminie do dnia 31.01.2021r. do końca dnia na następujący adres e-mail: 

angelika.kusinska@agrosnova.pl  

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu 

art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 t.j. ze zm..).  

 

11. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą 

w Łowiczu. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres mailowy: 

iodProjektyUnijne@maspex.com. Państwa dane osobowe są przetwarzane m.in. w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.  

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych oraz 

danych osobowych osób, których dane osobowe są lub będą przez Państwa przekazywane 

Administratorowi danych osobowych znajdują się w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawców 
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW 

 

Niniejsza informacja przeznaczona jest dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, 
ubiegających się o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. 
 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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.UEL119 z 04.05.2016 str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
 
1. Administrator danych osobowych  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, tj. ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. 

(dalej „Zamawiający”). 

Można się skontaktować z Zamawiającym w następujący sposób: 

− listownie na adres: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz 

− przez e-mail: a.kusinska@maspex.com 

− telefonicznie:  668 388 267 
 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej 
sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:  

− Listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice,  

− przez e-mail: iodProjektyUnijne@maspex.com 
 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem 
ofertowym, realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie nowej odmiany pomidora 
gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu 
uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych” 
(„Projekt”), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, wspieranego  ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w celu wykazania przeprowadzenia procedury 
wyboru wykonawcy zamówienia w sposób prawidłowy – podstawą prawną przetwarzania jest  
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku 
z przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi dofinansowania w ramach funduszy europejskich; 
b. w razie zawarcia umowy – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Zamawiającym na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z 
zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 
lit. c) RODO; 
c. w razie zawarcia umowy – w celu jej wykonania – podstawą prawną jest niezbędność 
przetwarzania do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podjęcie działań na żądanie 
Pani/Pana przed zawarciem umowy  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
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d. w razie zawarcia umowy - w celu prawidłowej realizacji Projektu, w tym w celu potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach ww. programu operacyjnego – podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Zamawiającego - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który 
polega na konieczności wykazania zgodności przeprowadzonego postępowania i poniesionych 
wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 oraz wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia przyznanego 
dofinansowania na realizację Projektu; 
e. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – 
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Zamawiającego - art. 6 ust. 1 lit 
f) RODO, który polega na umożliwieniu Zamawiającemu dochodzenie lub obronę przed 
roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem i wykonaniem umowy. 

 

4. Okres przechowywania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania, wykonania umowy na realizację zamówienia, przez okres realizacji Projektu i jego 
rozliczenia oraz przez okres przechowywania dokumentacji postępowania wskazany w umowie  
o dofinansowanie Projektu lub we właściwych przepisach prawa regulujących udzielenie lub rozliczenie 
dofinansowania, a także przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Zamawiającego. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez 
okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. 
 

5. Odbiorcy danych osobowych  
Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe: 

a. osobom lub podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania 
umowy, takim jak podmioty świadczące usługi doradcze w sprawach merytorycznych 
związanych z tematyką zamówienia, kancelarie prawne, dostawcy usług pocztowych lub 
kurierskich oraz ich upoważnionym pracownikom; 

b. osobom lub podmiotom współpracującym z Zamawiającym przy realizacji Projektu, w tym 
także świadczącym usługi doradcze w sprawach merytorycznych związanych z tematyką 
Projektu oraz przy rozliczaniu dofinansowania ze środków publicznych oraz ich upoważnionym 
pracownikom; 

c. osobom lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów na rzecz 
Zamawiającego oraz ich upoważnionym pracownikom; 

d. osobom lub podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi obsługi systemów 
informatycznych używanych do przetwarzania danych osobowych oraz ich upoważnionym 
pracownikom; 

e. osobom lub podmiotom finansującym i kontrolującym realizację Projektu, a także organom 
państwowym i instytucjom Unii Europejskiej, jak również osobom i podmiotom, którym 
zostanie udostępniona lub przekazana dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania w 
oparciu o umowę o dofinansowanie Projektu lub Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz ich upoważnionym 
pracownikom; 

f. podmiotom powiązanym z Zamawiającym gospodarczo, osobowo i/lub kapitałowo w celu 
prawidłowej realizacji Projektu lub w związku z podjęciem współpracy w ramach której 



 

 

 

niezbędne będzie przekazanie dokumentacji i materiałów dotyczących niniejszego 
postępowania lub Projektu, a także w przypadku świadczenia usług na rzecz Zamawiającego 
przez te podmioty, w szczególności obsługi systemów informatycznych używanych do 
przetwarzania danych osobowych, jak również upoważnionym pracownikom ww. podmiotów.  

 

6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Zamawiający nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Pani/Pana 
dane osobowe, w zakresie w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji i/lub przekazane 
Zamawiającemu, mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w przypadku wykonywania 
przez Zamawiającego obowiązków związanych z ujawnianiem dokumentacji postępowania. Podstawą 
prawną przekazywania Pani/Pana danych do państwa trzeciego będzie w takim wypadku art. 49 ust. 1 
lit. d) RODO, tj. niezbędność przekazania danych ze względu na ważne względy interesu publicznego.  
 

7. Obowiązek podania danych osobowych  
Podanie danych jest wymagane zgodnie z przepisami prawa w celu rozpatrzenia oferty oraz do 
zawarcia i wykonania umowy, a także prawidłowej realizacji Projektu. Brak podania danych będzie 
skutkował niemożliwością udziału w postępowaniu oraz wykonania umowy w razie wyboru Pani/Pana 
oferty.  
 

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, 
ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Prawo do żądania 
przeniesienia danych osobowych przysługuje Pani/Panu wyłącznie po podpisaniu umowy w razie 
wyboru Pani/Pana oferty.  
 

Prawo wniesienia sprzeciwu 
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Zamawiającego – ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu 
na Pani/Pana szczególną sytuację. 
  

Żądanie realizacji ww. praw może Pani/Pan zgłosić na adres e-mail lub adres do korespondencji 
Inspektora Ochrony Danych wskazane w pkt. 2.  
 

Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego -   

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, których dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB,  

KTÓRYCH DANE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU 

 

Niniejsza informacja przeznaczona jest dla osób fizycznych, których dane zostały lub zostaną 
przekazane Zamawiającemu przez wykonawcę w toku postępowania ofertowego lub w toku 
wykonywania umowy i/lub w ramach podjętej współpracy. Takimi osobami są przede wszystkim osoby 
wyznaczone przez wykonawcę do realizacji zamówienia, realizujące zamówienie, podwykonawcy, 
osoby kontaktowe ze strony wykonawcy, pełnomocnicy lub reprezentanci wykonawcy. 
 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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.UEL119 z 04.05.2016 str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
 
1. Administrator danych osobowych  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, tj. ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. 

(dalej „Zamawiający”). 

Można się skontaktować z Zamawiającym w następujący sposób: 

− listownie na adres: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz 

− przez e-mail: a.kusinska@maspex.com 

− telefonicznie:  668 388 267 
 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej 
sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:  

− Listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice,  

− przez e-mail: iodProjektyUnijne@maspex.com 
 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem 
ofertowym, realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie nowej odmiany pomidora 
gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu 
uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych” 
(„Projekt”), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, wspieranego  ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w celu wykazania przeprowadzenia procedury 
wyboru wykonawcy zamówienia w sposób prawidłowy – podstawą prawną przetwarzania jest  
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku 
z przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi dofinansowania w ramach funduszy europejskich; 
b. w razie zawarcia umowy – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Zamawiającym na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z 
zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 
lit. c) RODO; 
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c. w razie zawarcia umowy – w celu jej wykonania i kontaktowania się z Panią/Panem w bieżących 
sprawach biznesowych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Zamawiającego - art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami (tj. ich 
pracownikami/współpracownikami) w sprawach biznesowych; 
d. w razie zawarcia umowy - w celu prawidłowej realizacji Projektu, w tym w celu potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach ww. programu operacyjnego – podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Zamawiającego - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który 
polega na konieczności wykazania zgodności przeprowadzonego postępowania i poniesionych 
wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 oraz wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia przyznanego 
dofinansowania na realizację Projektu; 
e. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – 
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Zamawiającego - art. 6 ust. 1 lit 
f) RODO, który polega na umożliwieniu Zamawiającemu dochodzenie lub obronę przed 
roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem i wykonaniem umowy. 

 

4. Źródło i zakres danych osobowych  
Zamawiający otrzymał lub otrzyma Pani/Pana dane osobowe od wykonawcy biorącego udział w 
postępowaniu ofertowym, tj. Pani/Pana pracodawcy, podmiotu, z którym Pani/Pan współpracuje lub 
podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje. 
 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Pani/Pana imię i nazwisko, stanowisko, służbowe dane 
kontaktowe. Oprócz tego Zamawiający może otrzymać informacje dotyczące Pani/Pana doświadczenia 
zawodowego, wykształcenia, umiejętności, uprawnień, publikacji i ewentualnie inne informacje 
wymagane do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym lub inne informacje otrzymane przez 
Zamawiającego jak np. PESEL, NIP, REGON. 
 

5. Okres przechowywania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania, wykonania umowy na realizację zamówienia, przez okres realizacji Projektu i jego 
rozliczenia oraz przez okres przechowywania dokumentacji postępowania wskazany w umowie o 
dofinansowanie Projektu lub we właściwych przepisach prawa regulujących udzielenie lub rozliczenie 
dofinansowania, a także przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Zamawiającego. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez 
okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. 
 

6. Odbiorcy danych osobowych  
Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe: 

g. osobom lub podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania 
umowy, takim jak podmioty świadczące usługi doradcze w sprawach merytorycznych 
związanych z tematyką zamówienia, kancelarie prawne, dostawcy usług pocztowych lub 
kurierskich oraz ich upoważnionym pracownikom; 

h. osobom lub podmiotom współpracującym z Zamawiającym przy realizacji Projektu, w tym 
także świadczącym usługi doradcze w sprawach merytorycznych związanych z tematyką 
Projektu oraz przy rozliczaniu dofinansowania ze środków publicznych oraz ich upoważnionym 
pracownikom; 



 

 

 

i. osobom lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów na rzecz 
Zamawiającego oraz ich upoważnionym pracownikom; 

j. osobom lub podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi obsługi systemów 
informatycznych używanych do przetwarzania danych osobowych oraz ich upoważnionym 
pracownikom; 

k. osobom lub podmiotom finansującym i kontrolującym realizację Projektu, a także organom 
państwowym i instytucjom Unii Europejskiej, jak również osobom i podmiotom, którym 
zostanie udostępniona lub przekazana dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania w 
oparciu o umowę o dofinansowanie Projektu lub Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz ich upoważnionym 
pracownikom; 

l. podmiotom powiązanym z Zamawiającym gospodarczo, osobowo i/lub kapitałowo w celu 
prawidłowej realizacji Projektu lub w związku z podjęciem współpracy w ramach której 
niezbędne będzie przekazanie dokumentacji i materiałów dotyczących niniejszego 
postępowania lub Projektu, a także w przypadku świadczenia usług na rzecz Zamawiającego 
przez te podmioty, w szczególności obsługi systemów informatycznych używanych do 
przetwarzania danych osobowych, jak również upoważnionym pracownikom ww. podmiotów.  

 

7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Zamawiający nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Pani/Pana 
dane osobowe, w zakresie w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji i/lub przekazane 
Zamawiającemu, mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w przypadku wykonywania 
przez Zamawiającego obowiązków związanych z ujawnianiem dokumentacji postępowania. Podstawą 
prawną przekazywania Pani/Pana danych do państwa trzeciego będzie w takim wypadku art. 49 ust. 1 
lit. d) RODO, tj. niezbędność przekazania danych ze względu na ważne względy interesu publicznego. 
 

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, 
ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.  
 

Prawo wniesienia sprzeciwu 
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Zamawiającego – ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu 
na Pani/Pana szczególną sytuację. 
  

Żądanie realizacji ww. praw może Pani/Pan zgłosić na adres e-mail lub adres do korespondencji 
Inspektora Ochrony Danych wskazane w pkt. 2. 
 

Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


