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Grajewo, dnia 05.10.2020 r,

wL042.I3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
powiat Grajewski w związkvzrealizaĄąprojektupn.: o,Kształtowanie i rozrvój komPetencji kadr

subregionu suwalskiego

-

szkolenie i kursy zawodoweoo o numefze WND-RPPD.O3.02.02-20'

ze środków Europejskiego Funduszu SPołecznęgo w ramach
osi
Regionalnego Programu operacyjnego Wojewódźwa Podlaskiego na lata 2014-2020
priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacj eDzińania3.2Ksńńtowanie i rozwój komPetencji
0006120 współfinansowanego

zaPrasza do udziału
kadr regionu poddziałania3.2.ż. Pozaszkolne formy ksźałcenia dorosĘch,
jest
postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem

w

projektu p,n,:
świadczenie usługi indywidualnego doradźwa edukacyjno-zawodowego w ramach
suwalskiego - szkolenie i kursy
,,kształtowanie i rozrvój kompetencji kadr subregionu
zawodoweoo

postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień PublicznYch (tj, z
poz. t84j z późn, zm.) _ wartośćzamówienia nie przelłacza wyraŻonej w złoĘch lcwoU
2019 r.

jest zgodnie
z Regulaminem udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie PowiatowYm w Grajewie
o wartościnieprzekraczajqcej 30 000 elro, stanowiqcym załqcznik do Zarzqdzenia
30 000

Euro (art. 4 pkt. 8 ustawy PZP).

Postępowanie prOwadzone

Nr 17/20l6 Starosty Grajewskiego z dnia 06 maja 2016

I.

r,

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

NazwazanawiĄącego

PowiatGrajewski

Adres zamawtającego

StrMacka 68

Kod, Miejscowość

19-ż00 Grajewo

Telefon

(86)273 84 63

Faks

(86)273 84 62

Adres strony internetowej bip.starostwograjewo,pl

Adres pocńy elektronicznej powiat@starostwograj ewo,pl
Godziny urzędowania

7

.30 - 15.30
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il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
jest świadczenie usługi indywidualnego doradńwa edukacYjnoprojektu pn.: ookształtowanie i ronvój kompetencji kadr subregionu

przedmiotem zamówienia
zawodowego w ramach

suwalskiego

i

kursy zawodowe" o numerze WND-RPPD.03.0Ż.02-20-0006120

-

szkolenie

i

kwalifikacje Dzińania 3.2 kształtowanie

w ramach Regionalnego
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznęgo
programu operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-20Ż0 Osi Priorytetowej III
kompetencje

i

rozwój kompetencji kadr regionu

poddziałania3.ż.2.pozaszkolne formy ksźałceniadorosłych, polegającej na:

o

odPowiedniej
diagnozie potrzeb uczestników projektu, pomocy w zndręzięniuorazwYborze
oferty edukacyjnej,

o

.

szkoleniową
weryfik acji zgłoszonego przezuczestnika projektu zapotrzebowania na usługę
na regionalnYm/lozfaktycznymi potrzebami uczestnika projektu w odniesieniu do sytuacji
kalnym rynku pracy,
okreŚlonYch
weryfikacji programunauczania w kontekściespełnienia warunków i Procedur
w obowiązujących przepisach prawa krajowego oraz unijnego,

o
o

przedstawieniu odpowiednich propozycji kursow/szkoleń,
Zarepomocy uczestnikowi projektu w wyborze jednostki świadczącejusługi szkoleniowę
j

o
o
o
.

estrowanej w Bazie Usług Rozwoj owych,

współpracy zuczestnikami projektu w trakcie rea]lizacji całego projektu,
projektu,
rekomendacji doĘczącej zasadności przyznaniagrantu uczestnikowi
przygotowaniu dokumentó w ZwIąZany ch z udziałem uczestnika projektu,

nawiązaniu

w

o

i

utrzymaniu kontaktu

z

instytucją szkoleniową

w trakcie

udziału

szkoleniu/kursie uczestnika projektu,

po jej zapotwierdzeniu wykonania usługi szkoleniowej (pod względem merytorycznym)
kończeniu,

o
o
o
o

prowadzeniudokumęntacji w programie do obsługi projektu,
monitorowaniuuczestnikówprojektu,

końcowymrozliczeniu uczestników projektu,
proi ektu,
wykonywaniu zadańpowierzony ch przezkoordynatora powiatowego

warunki pracy na stanowisku doradcy edukacyjno_zawodowego:
o forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna od dnia podpisania umowy do dnia
30 listopad aż022 r.,

z możliwościąwcześniejszego wypowiedzenia,

fl

I

iir,r*rifxr,

RzeczPosPotita

,..,,,Yi;,i*'.""',:r,:nfi

ffi§

pracabiurowa (mozliwośó dopuszczen |a pracy w terenie),

o

miejsce wykonywania pracy: Grajewo/ powiat grajewski, Centrum Doradztwa EdukacYjnoprzy
Zawodowe go mieszczące się w budynku Internatu przy Zespole Szkoł Nr 1 w Grajewie

a

ul. Mickiewtcza 3, t9,200 Graj ewo,

realizowany
wymagana dyspozycyjnośc z uwagi na specyltczny charakter projektu, który
jest dla uczestników o rożnej aktywności zawodowej. Godziny spotkań należy dostosować
godzin placy i mozliwości czasowych uczestnikow projektu, Harmonogram spotkań

do

Centrum
będzieustalany nabieżąco w ramach możliwościi potrzeb uczestników projektu,
umozliwi
Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Grajewie będzie otwańe w czasie, ktory

kontakt osobom pracującym w róznych porach dnia
Centrum Doradztwa Edukacyjno_Zawodowego

i

dniach tygodnia, Planuje się, ze

W Grajewie będzie otwafte dla interesantów

w godzinach od 7:30 do 20:00 w dni robocze

w dni wolne od PracY

oTaz

(sobotY)

w godzinach od 9:00 do 20:00.

Liczbagodzin doradztwa zawodowego

-

150 godzin (edna godzina jest liczona jako 60 min).

150godz,),
Liczbauczestników projektu __25 osób (1 UP x 6 godz.;Łącznie25UP x6godz.:

zĘm,

o

że:

1icńa godzin doradńwa
ulec zmian ie

o

i

zawodowe go prrypadająca najednego uczestnika Projektu moŻe

uzależniona jest od indywidualnych potrzeb uczestnika Projektu,

\iczbauczestników projektu może ulec zmianie,

Główny kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa

ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia podpisania umowy do 30j1j022

III. TERMIN REALI ZACJI

r,

procesu rekrutacji
(zgodnie z harmonogramem doradztwa),prry cryffi,w przypadku przedłlżenia

otaz zmiany ticzby uczestników projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo do PrzedłuŻenia
projektu,
okresu realizacjiprzedmiotu zamówieni a orazzmiany \iczby uczestników

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1

. oferta

a)
b)

zo

stanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie

zgodnazprzedmiotem i waruŃami zamówienia,

ńożonaw wznaczonym terminie składania ofert,

:
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2. Wymagania konieczne do realizacji zamówienia:
1) w celu potwierdzenia minimalnych zdolności techni cznych

€uropeJski

Fundusz Społeczny

i zawodowych, wykonawcy winni

zamówienie, posiadają
udokumentowaó, że osoba |ub osoby która/które będą wykonywńatĘ
kwalifikacje zawodowe otaz minimalne doświadczenie

odpowiednie wykształcenie

i

zgodnie
pozwalające na wykonywanie czynnościdoradcy zawodowego

z Rozporządzeniem

szczegółowYch
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia ŻOt7 r. w sprawie
późn, zm,),
kwalifikacji wymaganych od naucrycieli (Dz. U. 1575 Z
tj .:

.

.
.
.

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

w

zakresie doradńwa

zawodowego lub

dowolnym kieruŃu
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na
lub
(specjalności), i studia podyplomowe w zakresie doradźwa zawodowego
lub
studia pierwszego stopnia w zakresie doradńwazawodowego
(specjalnoŚci)
studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku

i

studia PodYPlomowe

w zakresie doradńwa zawodowego lub

.

licencji zawodowej doradcy zawodowego,

2) posiadanie obywatelstwa polskiego,

zpełni praw publicznych, niekaralnośó
3) pełna zdolnośó do czynnościprawnych orazkorzystanie
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego
niepo szlakowana opinia,

4) stan zdrowiapozwalający nazatnldnienie na ww. stanowisku,
5) doświad czenie

w

do Prawidłowej
rea|izaĄr doradźwa edukacyjno-zawodowego niezbędne

realizacji usługi,
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
6) znajomośćustawy o szkolnictw ie wyżsrym, ustawy o
pozaszkolnych,
pracy, rozporządzenia w sprawie ksźałceniaustawicznego w formach
programu
programowych Regionalnego
znajomośćBazy usług Rozwojowych, dokumentów
umiejętnośó obsługi komputera,
operacyjnego Wojewó dztwaPodlaskiego na lata 2014_2020,
(Word, Excel, Power Point),
w tym bardzodobra obsługa programów Microsoft Office

3.

Wymagania fakultatywne:

.
o

prawo jardy kat. ,,B",
kreatywnośó,
odpowiedzialnośó, obowiązkowośó, starannośó, samodzielnośó,

dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywnoŚÓ,
problemów, umiej ętnośó sprawnego podej mowania decy zji,

umiejętnoŚÓ rozwieYqwania

Fundusze

Europejskie
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4. Ocena spełniania waruŃów udziŃu w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą
spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacj e zawarte w Formularzu oferty

-

zŃącznik nr 1 do

niniejszego zapytania ofertowego orazw wykazie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu
zamówienia oIaz usług przez nich złęalizowanych stanowiącym załącznik nt 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.

v. RoDzAJE I opls KRvTERIóW, KToRvMI zAMAwIAJĄcy BĄDzIE

sIĘ

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA
PUNKTÓW ZASPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
1. ofeńy zostanąocenione zapomocąsystemu punktowego, zgodnie zponiższymi kryteriami:

L.p.

Nazwa kryterium

Waga kryterium (7o)

1

Cena (C)

60

2.

Doświadczenie (D)

40

RAZEM

100

Z.Krytęriamająprzyporządkowaną ilośó punktów w skali od 0 do 100, zgodnie z posiadanąwagą,
ptzyjmując zasadę, że 10ń to
3.

Punkty w kryterium Nr

puŃt, np. cena 60 Yo:60 pkt.

1

1

,rCena" zostanąobliczone wg. wzoru:

wartośó oferty o najnizszej cenie

C:

x 600ń x 1 00

: IiczbapuŃtów

wartośó oferty badanej

W kryterium ,,Cena"

oferta

matematycznym prze|iczeniu

z

nĄniższą aeną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po

w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. KońcowY

wynik povlyższego dziŃaniazostanie obliczony z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.
4.

punkĘ w kryterium Nr 2 ,,Doświadczenie" zostanąprzyznane w następujący
punktacja

doświadczenie zgodn e z przedmiotem
zamowlenta

40

powyżej 60 miesięcy

5

sposób:
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powyżej j6 miesięcy do 60 miesięcy
powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy
powyżej l2 miesięcy do 24 miesięcy
do ]2 miesięcy
wprost do
wyżej wskazane puŃty nie podlegają dalszemu ptzeliczeniu tylko zostanądodane
punktów uzyskanych w kryterium cena.
wzoru:
5.Łącznaocena puŃtowa oferty obliczona zostanie według ponizszego

OP

=

C+D

gdzie;

OP - punktowa ocena badanej oferty
C - puŃtowa ocena w kryterium ooCena"
D - punktowa ocena w kryterium ,oDoświadczenieo'
wYmagania konieczne
6. Zanajkorzystniejszą ofertę zostanie uznarlaofeńa, która spełnia wszystkie
uzyska największą ilośó punktów, W przypadku, gdy
postawione przez Zama,wiającego
ze wzglęól na too że dwie lub
Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorrystniejszej
tych ofert wybierze ofertę
więcej ofert otrzym aĘ takąsamą ilośó puŃtów zamawiający spośród
z najniższą ceną, a jeżeli zostŃy ńożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
przezZamawiającego
Wykonawc ow,kJórzy ńoĘIite oferty, do zfożeniaw terminie okreŚlonym
cenY wYŻszĄ niŻ
ofeń dodatkowych z zastrzeżeniem, że oferty dodatkowe nie mogą zawieruÓ

i

pierwotnie zaoferowana.

gTyARCIA
vI. MIEJ5CE, Sposón r rnnnłIN ZŁ1żp1NIA oFERTy oRAz TERMIN
oF,ERT
1.oferty naleĘ

ńoĘó w

zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą wykonawcy oraz opisanej
_ świadczenieusługi indywidualnego doradztwa edukaryjno_

w następujący sposób: ,,oferta

kompetencji kadr subregionu
zawodowego w ramach projektu p.n.: ,rkształtowanie i romtój
przed dniem t4,10,2020 r, godz,
suwalskiego _ szkolenie i kursy zawodoweoo, nie otwierać
09:15ooo

w formie pisemnej do dnia I4.I0.2020r., do godz. 09:00, w Starostwie Powiatowym

od poniedziałku do piątku od
w Grajewie, pokój nr 18 (sekretariat) w godzinach pracy urzędu tj.
_
do Urzędu.
7:30 do 15.30 lub drogą pocztową decyduje data wpĘwu
2. Zamawiający

nie dopuszczaskładania ofert faksem i e-mailem w formie skanów,

fl
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3. Otwarcie złożonychofert nastąpi dnia 14.I0.ż020 r. o godz. 09:15 w siedzibię Zamawiającego,
na Sali Konferencyjnej, pokój nr 32.

4. Zamawiający wymaga w stosuŃu do Wykonawców przedstawienia w ofercie:
1) wypełnionęgo formularza ofertowego wg. wzoru stanowiącego zŃącznik nr 1 do zaPytania

ofertowego; zaoferowana
związane

z

w ofercie

w

formularzu ofertowym cena powinna za-wierać wszelkie koszty

rea|izacją zamowienia, świadczonegopIzez okres

Wykonawcy. Wykonawca poda cenę brutto

i

na warunkach okreŚlonYch

za \h usługi doradztwa

edukacyjno-

zawodowego oraz cenę brutto za wykonanie całościprzedmiotu zamówienia. Cenę ofertY na|eĘ
podaó cyframi w złotych polskich

z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku. Cenę brutto

całościprzedmiotu zamówienia na|eĘ również podaó słownie. Wykonawca, którego sytuacja
prawna związana z zawarciem umowy spowoduje obowiązek potrącenia stosownej zaliczki na
poczetpodatku dochodowego od osób ftzycznych oraz na podstawie Oświadczenia WykonawcY
należny ch składek, zo staną one potrąco ne z

W

-

nagr o dzenia brutto Wykonawcy.

2) wypełnionego wykazu osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usług
przezntchzrealizowanych stanowiący zaŁączniknr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. oferta powinna być sporządzonaw języku polskim oraz podpisanaprzęz Wykonawcę lub osobę

upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6.

W

przypadku gdy ofertę składa (podpisuje) osoba upoważniona do oferty należY dołączYĆ

stosowne pełnomocnictwo, z którego będzie wynikało upoważnienie do dokonywania okreŚlonYch

czynnościprawnych lfakĘcznych w imieniu Wykonawcy.
7. Wszelkie

kosży związane zprzygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składającY

ofertę, niezdieżnie od wyniku postępowania.

8. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

i

zostaną odesłane bez otwierania do

Wykonawcy składaj ącego daną ofertę.

VII. WSKAZANIE PRZESŁANEK ODRZUCENIA OFERTY
1. Oferta podlega odrzuceniu gdy:
1)

jej treśćnie odpowiada treścizapytania ofertowego lub

ż) zostanie złożonaprzęz podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego
Wyko nawc

y

zadania

o

kre

ś1 o

ny ch

w zapy taniu

o

fertowym

3) zostŃańożonapo terminie składania ofert określonymw zapytaniu ofertowym.
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VIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Z niniejszego postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
postępowaniu,
1) niespełniającego waruŃów udziału w niniejszym

1.

IX. OFERTY CZĘŚCIOWE

ofert częściowych, wykonawca możę ńoĘó
zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania
tylko jedną ofertę na pełny zakres przedmiotu zamówienia,

X. OFERTY WARIANTOWE

z

amaw iaj ący ni

e

ch,
dopuszcza mo żliwo ści składani a o fert wari antowy

ZOSTANĄ WPROWADZONE
XI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
zawarta zostanie z uwzględnieniem
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego
z treścininiejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych
postanowień wynikających

3 do niniejszego zapytaniaofertowego,
w ofercie wykonawcy. wzór umowy stanowi załączniknr

2.

Zakazuje

się

zmian umowy zawartej

w wyniku

przeprowadzonego PostęPowania

tego postępowania, chyba że zmtanabędzie
w sprawie wyboru przezZamawiającego Wykonawcy
doty czy ó następuj ący

ch zdar zeir,

prawa w zakresie mającym
zmźanpowszechnie obowiązujących przepisów

1)

wystąpieni

2)

wpływnarea|izacjęprzedmiotuumo!\T'wtymzmianastawkipodatkuVAT,
pojęć uĄtychw umowie, których
wyniknięci arozbiężnościlub niejasności w rozumieniu
umożliwiać usunięcie rozbieżnościi
nie można usunąć w inny sposób a zmianabędzie

3)

a

jej zapisów prZęZ strony,
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji
ustanie stosunku PracY lub inne
wystąpienia konieczności zmiany osob (śmierć,choroba,

wykonawcy) przy pomocy, których
zdarzenialosowe lub inne przyczyny nięzależne od
spełniające warunki określone w
wykonawc a reaiizĄe przedmiot umowy na inne
zapytaniu ofertowym,

4)

następującymi
wystąpienia konieczności wprowadzenia zm\an spowodowanych

okolicznościami:

umowy
a) siła wyższa umożliwiająca wykonanie przedmiotu
ze szczegółowym opisem,

b)

zmianadany ch zw iązanych z

o b

sługą admini stracyj

no

-o

rgan izacy jną um

o

zgodnie

wy,
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zmtana danych teleadresowych,

podpisanego przez strony,
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu

XII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
1. Niezwłocznie po zakoiczęniu postępowania

w

sprawie wyboru przęz Zamawiającego

na stronie internetowej
Wykonawcy zadania, Zamawtający udostępni przez zamięszczenie
bip.starostwograj ewo.pl informacj ę

o

:

1) wyborze Wykonawcy albo

2)

odrzuceniu wszystkich ńożonych ofert albo

3) zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
wszystkim
ż. Informację, o której mowa w pkt. I Zamawiający przekaże jednocześnie
Wykonawcom biorący m vdział w postępowaniu,

3.

Niezwłocznie

po wyborze

najkorzystniejszej

oferty zostanie podpisana

umowa

podpisania umowy przez
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. w przypadku odmowy
przedmiotowej usługi przaz
wyłonionego wykonawcę, dopuszcza się możliwośóz\ecenia
wykonawcy, którego oferta została oceniona jako kolejna najbardziej
zamawtającego innemu

korzystna.

4. zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta

zostŃa wybrana jako najkorzystniejsza do

zawarciaumowy w miejscu i terminie wskazanym przęzzamavliającego,

XIII. DOKUMENTY WYMAGANE PRZED PODPISANIEM UMOWY
a) własnoręcznie podpisane CV;
b) kserokopie dokumentów (poświadczone przęz kandydata za

:

zgodnośó z oryginałem)

potwierdzaj ące wyksńałcenie i kwalifikacj e zawodowe;

c)

(referencje, umowy, zaświadczenie
dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
o zatrudnieniu);

d)

prawnych i korzystaniu z pełnt
oświadczenie kandydata o pełnej zdolnoścido czynności
praw publicznych;

e)

0

wyrokiem sądu za umyślne
oświadczeniekandydata o braku skazania prawomocnym
przestępstwo skarbowe;
przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne
do wykonywania pracy
oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazafi
na ww. stanowisku.
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g) oświadczenie kandydata, żę zobowiązuje się nie wykonywaó zajęó PozostającYch
w sp1zeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków
o stronniczoŚĆ lub interesownoŚÓ
służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
sprze czny ch z ob ow tązkami wynikaj ący mi z ustawy,
zaj

oraz

ęc

XIV. SPOSÓB PROWADZENIA KORESPONDENCJI
1. Korespondencja w

niniejszym postępowaniu będzie prowadzona:

1) pisemnie na adres: Starostwo

Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 68, 19,ż00 Grajewo,

2) faksem na nr: (S6) 273 84 62,
3

) dro gą elektronicz

2. osoba do

ną naadres e_mail : Dowiat@starostw o gra

kontaktu:

1)

Mńgorzata

Cybula

i

ewo,

rll

Naczelnik Wydziału Inwestycji

powiatowym w Grajewie 2) Monika organek
i pozyskiwania srodków w starostwie
(86)ż13 84 6I,
w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Srodków - tel,

-

Inspektor

XV. POSTANOWIENIAKOŃCOWE

niniejszego zapytania ofeńowego do
zamavłiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści
mieć wpływ na treśó składanych
upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły

L

składania ofert.
w postępowaniu ofert, zamawiający przedłużytermin
lub innych dokumentów niezbędnych do
2. w przypadku gdy wykonawc an\e złożyłoświadczeń
lub dokumenty są niekompletne,
przeprowadzenia postępowania lub gdy ńożone oświadczenia
wątpliwości,Zamawiający wzywa do
zawierająbłędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
tch ńożęnia, uzupełnienia, poprawienia w terminie
uniewaŻnienie PostęPowania,
złożeniaoferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
żądaó od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
3. W toku badania i oceny ofęrtZamawiający może
odpowiedniego przebiegu
treściskładanej ofeńy, a jeżelijest to niezbędne do zapewnienia
może na każdym etapie postępowania
postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający
niektórych oświadczeń lub dokumentów
węzwac wykonawcow do ńożenia wszystkich lub
warunki udziału w postępowaniu,
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają
oświadczenialub
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że ńożone uprzednio
oświadczeń lub dokumentów,
dokumenty nie są już aktualne, do złożeniaaktualnych
pisarskie, oczywiste omyłki rachuŃowe z
4, Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki
poPrawek, inne omYłki Polegające na
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

10

fl

I

fir,".*rirs*,

niezgodności oferly

z

RzecPosPotita

."*#r

,",#,T,",*'l"',:|,:§ii

zapytantem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian

ffi

w treścioferty

-

nięzwłocznię zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostałapoprawiona,
ibezpodawania
5, Zamawiający maprawo do zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy

zw1ązanę z udziałęm w
przyczyfiy. W takim przypadku Wykorrawcom nie przysługują roszczenia

oferly.
postępowaniu, w tym związane zkosztami przygotowantat złożenia

XVI. OCHROII{A DANYCH OSOBOWYCH
i Rady (UE) ż0161679 z dnia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzentaPat7amentu Europejskiego
27 kwietni

a

2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych

uchylenia dyrektyv,ry 95l46lwE,
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
informuję, że:
(ogolne rozporządzenie o ochronie danych), Zwanego dalej ,,RoDo",

1.

jest Starosta Grajewski
administratorem pani/pana danych osobowych

z

siedzl,bą w Graje-

wie przy ul. Strażackiej 68, 19_200 Grajewo, adres e_mail: powia
tel. 86 ż73 84 63,zwany dalej ,,Administratorem",

w Grajewie możliwy
ż. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym
lub osobi_
jest telefontcznie:86273 84 63,pod adresem e_mail: iod@starostwo,rrajewo,pl
ścięw siedzibie Administratora,
a
J.

postępowaniem o udzielePanilPanadane osobowe przetwarzanebędąw cęlu związanymz
z dnia 29 sĘcznia 2004 r,
nie zamówienia publi cznego na podstawie przepisów ustawy

Prawo zamówienpublicznych oraz ań, 6 ust,
4.

5,

6.

1

lit, c RODO,

na podstawrc prze,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upowaznione
pani/pana danych osobowych będą osoby lub
pisów prawa, w szczegóIności odbiorcami
oparciu o art,8 oraz
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacjapostępowaniaw

art.96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
PanilPanadane osobowe będą przechowywane, zgodnie

z art,97 ust, 1 ustawy

Pta,wo za-

o udzielenie zamówień pubiicznych, przezokres 4 lat od dnia zakoiczeniapostępowania
przechowywania obejmuje
mówienia, a jeżeiiczas trwania umowy przekracza 4 !Ńa,okres

wskazany w przepisach wykocały czastrwania umowy, nie krocej jednak, niżprzezokres
zasobie archiwalnym i archiwach,
nawczychdo ustawy zdnial4lipca 1983 r. o narodowym
jest wymogiem ustawowym określonym
podanie przez paniąlPana danych osobowych
zudztałem w postępowaniu
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym

L1,
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o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych

wyni-

kaj ą z ustawy Prawo zamowień publicznych,

7.

w odniesieniu do PanilPana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomńyzowany,

8.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych oso-

bowych oraz prawo żądania od administrńora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

9.

posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-

lvych.

xvII. ZAŁĄCZNIK|
1

.

Załącznikt stanowiące integralną częśćzapytania ofertowego

1) ZŃącznikNr 1 - Formularz ofeńowy;
2) ZŃącznik Nr 2 - Wykaz osób wyznaczonych
usłu g pr

3)

zez nich

zr e altzo wany

:

do realizacji przedmiotu zamówienia oraz

ch

ZałącznikNr 3 - Wzór umowy

s

TAfto s TA

WalcleĘgr Remfeld

1,2

