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Warszawa, dnia  31.08.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

/prowadzone w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –  

rozeznanie cenowe/ 

 

Projekt „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób  

z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

Zamawiający: 

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  ul. M. 

Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa. 

I. Przedmiot zamówienia:    

Dostawa sprzętu komputerowego oraz podręczników na potrzeby realizacji Zadania 6 - 

WSPIERANIE RUCHU SAMOPOMOCOWEGO - Pozycji pn.”Utworzenie i utrzymanie 

kawiarenki internetowej (w tym: router – 1 szt., podręczniki – 5 kompletów ) w ramach 

Projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z 

Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

II. Termin wykonania zamówienia i płatności. 

 

1. Termin realizacji zamówionej dostawy do 14 dni od dnia złożenia zamówienia.  

2. Termin płatności – 60 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury.  

 

III       Kryterium oceny ofert  

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów 

Cena – 60 pkt  

Okres gwarancji na oferowany sprzęt – 40 pkt 

 

Zamawiający dokona wyliczenia punktacji w kryterium ”Cena” według następującego wzoru 

Cena (koszt) 

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 60  

gdzie: 

Cmin - najniższa cena  brutto spośród wszystkich badanych ofert; 
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Cof -  cena  brutto oferty badanej  

 

Zamawiający przyzna punktację w kryterium ”Okres gwarancji” na wszystkie dostarczane 

urządzenia w następujący sposób: 

za zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji – 20 pkt 

za zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji – 40 pkt 

 

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji 24 miesięcy. Maksymalny punktowany 

okres gwarancji to 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż 

maksymalny, Zamawiający przyjmie do oceny 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania 

krótszego niż minimalny wymagany okres gwarancji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona 

jako niezgodna 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (po 

zsumowaniu punktów w obu kryteriach) czyli ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans 

ceny i gwarancji.  

 

IV. Sposób przygotowania oferty 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować wg załączonego wzoru oferty (załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego). 

- Uzupełniony opis przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 2)  

- Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3) 

3. Termin składania ofert – 09.09.2020 r. do godziny 10:00. 

4. Miejsce składania ofert - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

email:KLuks@wolski.med.pl  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

  

  

 

O F E R T A 

na: 

„Dostawa sprzętu komputerowego oraz podręczników na potrzeby realizacji Zadania 6 - 

WSPIERANIE RUCHU SAMOPOMOCOWEGO - Pozycji pn.”Utworzenie i utrzymanie kawiarenki 

internetowej (w tym: router – 1 szt.,  podręczniki – 5 kompletów) w ramach Projektu 

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z 

Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”  

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................................. 

                            ................................................................................................................................... 

Siedziba Wykonawcy ......................................................................................................................... 

NIP ..........................................................................         REGON .................................................... 

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) ..……………………………………………….. lub 

firma Wykonawcy, pod którą jest wpisany do CEiDG …………………………………(jeśli dotyczy) 

tel. .................................................................................. fax ............................................................... 

e-mail ................................................... www ......................................................... (jeżeli posiada) 

województwo ................................................... powiat ....................................................................... 

osoba do kontaktu …………………………………………………………………………………… 

 

1. Niniejszym w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz 

Zamawiającego wyżej wymienionej dostawy za cenę  

netto……………………………………………………………………………………. 

brutto:……………………………………………………………………………………….. 

2. Oferowany okres gwarancji na wszystkie dostarczane urządzenia…….. ……….. 

3. Potwierdzam wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia w terminie ……… 

dni od dnia złożenia zamówienia.  

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z powyższym zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do 

niego zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że przestrzegamy procedur ochrony danych osobowych określonych w 

obowiązujących przepisach. 

6. W przypadku  wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy z naszej 

strony będzie: 

 

 

Pieczątka Wykonawcy  

PIECZĘĆ WYKONAWCY 

 

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

 

 

Klauzula przetwarzania danych osobowych. 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Wolski im. dr Anny 

Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 

adres: ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;  

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl;  

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na 

podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator 

zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią 

prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);  

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:  

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu 

przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lub 

do czasu, w którym Administrator danych zobowiązany jest do przechowywania 

dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy;  

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego;  

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia 

umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;  

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o 

Państwa dane osobowe; 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 

administratora. 

 

 

 

 

..................................... dnia ………..                         ……………………………… 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/ pieczątk 

mailto:kancelaria@wolski.med.pl
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Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia 

1.Router – szt. 1 

Pełna nazwa  

 

 

 

Producent, Rok 
produkcji: 2020 
rok, urządzenie 
fabrycznie 
nowe,(podać): 

 

  

Wartość netto 

całej pozycji: 

Wartość brutto 

całej pozycji: 

Stawka VAT:  

……………………… zł 

……………………… zł 

 

………………………% 

Lp. Parametr/Warunek Warunek 

graniczny 

Parametr oferowany zaznaczyć 

TAK/NIE  

lub wpisać określony parametr 

* (Wypełnia Wykonawca) 

1. Router TAK  

2. Router 

Charakterystyka: 

1. 1. Częstotliwość pracy: 2.4 GHZ 

2.  

3. 2. Standard bezprzewodowy: 802.11b, 

802.11g, 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u 

4.  

5. 3. Typ sieci: pasmo UMTS/HSDPA/HSUPA: 

900/2100 MHz, pasmo: LTE 

900/1800/2600/800 MHz 

6.  

7. 4. Maksymalna prędkość: do 300 Mbps 

8.  

9. 5. Porty: 1xRJ45 (WAN), bezprzewodowe 

połączenie WiFi 

10.  

11. 6. Porty LAN (RJ45) – 4 

12.  

 

 

 

 

 

TAK 
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13. 7. Porty USB – brak 

14.  

15. 8. Vpn: tak 

16.  

17. 9. Zabezpieczenia: 64/128-bitowe 

szyfrowanie WEP (Wired Equivalent 

Privacy); WPA i WPA2 (Wi-Fi Protected 

Access) 

18.  

19. 10. Pozostałe parametry: Szybkość 

przesyłania danych: maksymalnie 300 

Mb/s do/od klientów sieci 802.11n (wersja 

sprzętowa C1), wysyłanie do sieci LTE: 

maksymalnie 50 Mb/s, pobieranie z sieci 

LTE: maksymalnie 100 Mb/s 

 

2.Podręczniki – 5 kompletów. 

Wartość netto 

całej pozycji: 

Wartość brutto 

całej pozycji: 

Stawka VAT:  

……………………… zł 

……………………… zł 

 

………………………% 

Lp. Parametr / Warunek 
Warunek 

graniczny 

Parametr oferowany 

zaznaczyć TAK/NIE 

lub wpisać określony 

parametr * (Wypełnia 

Wykonawca) 

1. Podręczniki  – 5 kompletów TAK  

Podręczniki, komplet:  

Charakterystyka: 

1. Tytuł: „Microsoft Excel 2019 Krok po kroku” 

Autor: Curtis Frye 

Format wydania: papierowy, okładka miękka, 

2.  Tytuł: „Microsoft Office 2019 Krok po kroku” 

      Autor: Lambert Joan, Curtis Frye 

      Format wydania: papierowy, okładka miękka 

 

3.  Tytuł: „Windows 10 Krok po kroku” 

     Autor: Steve Lambert, Joan Lambert 

     Format wydania: papierowy, okładka miękka 

 

4.  Tytuł: „ Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie.                  

TAK 
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Poradnik bezpieczeństwa IT dla każdego” 

    Autor: Marcin Pieleszek 

    Format wydania: papierowy, okładka miękka 

3.  

  
 

 

 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU WSZYSTKICH DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ  

Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, 

min. 24 [miesięcy]   

TAK, 

podać 

 

Czas naprawy gwarancyjnej max. 7 [dni] roboczych od 

daty zgłoszenia, w przypadku braku możliwości naprawy w 

tym terminie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

urządzenie nowe o nie gorszych parametrach 

TAK, 

podać  

 

 

Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba 

kontaktowa 

 

TAK 
 

INNE 

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych 

(dotyczących parametrów technicznych zaoferowanego 

asortymentu) stawianych przez Zamawiającego w 

niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. 

TAK 

 

 

 

 

……..……….……………………… 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/ pieczątki 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

PROJEKT UMOWY   

zawarta w dniu …………………. roku w Warszawie pomiędzy: 

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. M. Kasprzaka 17, zarejestrowanym w 

Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000226288, NIP 527-10-45-483, REGON 011035381, 

reprezentowanym przez: 

Roberta Mazura – Dyrektora   

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

…………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Strony działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.), zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa produktów na potrzeby realizacji Zadania 6 - 

WSPIERANIE RUCHU SAMOPOMOCOWEGO - Pozycji pn.”Utworzenie i utrzymanie 

kawiarenki internetowej (w tym: router – 1 szt., podręczniki – 5 kompletów) w ramach 

Projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z 

Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Zamówienie sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez osoby upoważnione 

przekazane zostanie faksem …………………………lub pocztą elektroniczną na adres: 

……………………………………….. 

3. Termin realizacji ……………… roboczych od momentu złożenia zamówienia.  

4. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi transportem Wykonawcy na jego ryzyko do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego. Koszty dostawy, oraz gwarancji i serwisu  ujęte są w 

złożonej przez Wykonawcę ofercie. 

5. Miejsce dostawy: Szpital Wolski ul. M. Kasprzaka 17 od pn - pt w godzinach 7:14. 

6. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są : 

pracownicy Działu ds. Gospodarczych i Zaopatrzenia, Pani Wiktoria Kutz – Nazarewicz – 

Koordynator Merytoryczny dla Dzielnicy Wola   

7. Wykonawca udziela ………………………………miesięcznej gwarancji na wszystkie 

dostarczone urządzenia. 
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8. Wykonawca  zobowiązuje się do reakcji serwisowej zwrotny kontakt  w możliwie 

najkrótszym terminie nie dłuższym jednak niż 1 dzień roboczy począwszy od daty 

zgłoszenia reklamacji mailowo na adres ………………………. 

9. Wykonawca  zobowiązuje się do dokonania naprawy w terminie 7 dni roboczych licząc 

od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia nowego o parametrach nie gorszych niż 

dostarczone w ramach oferty.,   

10. Wykonawca wraz z dostawą przekaże protokół zdawczo – odbiorczy, który zostanie 

podpisany przez umocowanych przedstawicieli obydwu stron będzie potwierdzał 

należyte wykonanie dostawy. W przypadku uwag dotyczących realizacji umowy, zostaną 

one wpisane do protokołu zdawczo – odbiorczego. Termin usunięcia wad nie może być 

dłuższy niż 3 dni robocze.   

11. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag przez uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego upoważni Wykonawcę do wystawienia faktury za 

zrealizowaną dostawę.  

§ 2 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową określa się na kwotę brutto: 

………………………………………………… 

(słownie: 

…………………………………………………………………………………………………...) 

2. Należność za wykonaną usługę płacona będzie przelewem z konta Zamawiającego w 

terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, będącej 

przedmiotem fakturowania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego 

przez obie strony. 

3. Faktura może zostać dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej wraz z dostawą 

bądź przekazana w formie elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznego 

Fakturowania PEFEXPERT (http://pefexpert.pl/). 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 3 

KARY UMOWNE  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym również w zakresie wykonania, 

dostawy na skutek stwierdzenia wad § 1 ust. 10 , oraz napraw o których mowa w § 1 

ust. 9 umowy w wysokości 1% wartości brutto umowy wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminu wskazanego w umowie, jednak nie 

mniej niż 20 zł, 

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia, wskazanej w § 2 ust. 

1 umowy 

http://pefexpert.pl/
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3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 2 ust. 1 

umowy 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 

przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody. 

3. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych 

zawartych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności Wykonawcy na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§4. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

będące przedmiotem niniejszej umowy wykonuje, jak również osób, którym wykonanie 

zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechania. 

§5. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 

szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 

1669 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy. 

3. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe - udostępnione na podstawie 

odpowiednich zgód lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami 

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, dalej: RODO) i 

innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych, stosując przy tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 

RODO, zapewniające właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewniając 

dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym.  

4. Wierzytelności Wykonawcy określone i wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu 

umowy. 

6. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej 

umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia 
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złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą 

rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

7. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

§ 7 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 

informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Wolski im. dr Anny 

Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 

adres: ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;  

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl;  

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na 

podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator 

zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią 

prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);  

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:  

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu 

przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lub 

do czasu, w którym Administrator danych zobowiązany jest do przechowywania 

dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy;  

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego;  

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia 

umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;  

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o 

Państwa dane osobowe; 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 

administratora. 
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