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UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 
al. Papieża Jana Pawła II nr 22a 

70 - 453 Szczecin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
DP/371/56/19

postępowania na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 750 000 EUR, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

Zamówienie pod nazwą:

Kurs języka angielskiego akademickiego w formie warsztatów w pisaniu i 
tłumaczeniu tekstów naukowych finansowany ze środków Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowa nr 001/RID/2018/19

CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców wraz załącznikami. 
Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział 3: Projekt umowy.



ROZDZIAŁ 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 SZCZECIN

Reprezentowany przez Rektora US prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka, działając 
w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do 
złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Kurs języka angielskiego akademickiego w formie warsztatów w pisaniu i tłumaczeniu 
tekstów naukowych finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego umowa nr 001/RID/2018/19

Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale 2 niniejszego ogłoszenia
o zamówieniu.

I. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i angielskim. Zamawiający dopuszcza 

złożenie dokumentów i sporządzenie oferty w języku angielskim.
4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, wyłącznie w swoim imieniu. Złożenie 

więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich 
jego ofert.

5. Miejsce i sposób składania ofert - oferty można składać tylko w wersji elektronicznej 
w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres email:
przetargi@usz.edu.pl.

6. Termin składania ofert upływa 12.06.2019 roku o godz. 09:30. Oferty otrzymane przez 
Zamawiającego po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wiążąca jest data otrzymania 
przez Zamawiającego oferty na adres poczty emaliowej wskazany powyżej.

7. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 10:00 w Samodzielnej Sekcji 
Zamówień Publicznych US, pok. 010, al. Papieża Jana Pawła II 31, Szczecin.

8. Kryteria oceny ofert:
> cena brutto - 55 %
> liczba przeprowadzonych kursów lub szkoleń z naukowego języka angielskiego -

30%
> liczba opublikowanych recenzowanych prac naukowych - 15%

9. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów:
Uwaga: 1%=1 pkt

Kryterium Cena - 55% - będzie obliczona za pomocą następującego wzoru:
Cena brutto = [(Cn : Cb) x 100 %] x 100

gdzie:
Cn - cena najniższa (brutto)
Cb - cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

Kryterium liczba przeprowadzonych kursów i szkoleń z naukowego języka angielskiego
- 30%
- jeżeli Wykonawca przeprowadził od 1 do 4 kursów lub szkoleń z naukowego języka 

angielskiego- 10 pkt;
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- jeżeli Wykonawca przeprowadzi! w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert od 5 do 7 kursów lub szkoleń z naukowego języka angielskiego - 15 
pkt;

- jeżeli Wykonawca przeprowadził w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert 8 i więcej kursów lub szkoleń z naukowego języka angielskiego - 30 
pkt.

Kryterium liczba opublikowanych recenzowanych prac naukowych -15%
- jeżeli Wykonawca opublikował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert 3 publikacje - 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca opublikował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert 4-7 publikacji - 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca opublikował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert 8 i więcej publikacji - 15 pkt;

10. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca wykaże, że
1) prowadził badania naukowe, które zostały potwierdzone publikacją ich wyników - 

min. 3 publikacje,
2) doświadczenie w prowadzeniu kursów lub szkoleń z naukowego języka angielskiego 

(min. 1),
3) dysponuje osobą posiadającą stopień naukowy co najmniej doktor

11 Wszystkie wymienione powyżej warunki muszą być spełnione łącznie. Brak spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie wykonawcy.

12. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
• będzie niezgodna z niniejszym ogłoszeniem,
• jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
• będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
• wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu

13. Wykonawca określi całkowitą wartość brutto zadania na formularzu oferty-załącznik 
nr 1

14. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane 
przez Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.

15. Cena oferty powinna być podana cyfrowo.
16. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do 

umowy.
17. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

18. Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN.
19. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert.
20. W prowadzonym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

art. 179-198 ustawy PZP.
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21. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko 
Zamawiaj ącemu.

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do 
rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.

23. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.
24. Dokumenty wymagane:

a. formularz oferty - załącznik nr 1;
b. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kurs języka angielskiego akademickiego w formie warsztatów w pisaniu i tłumaczeniu 
tekstów naukowych (artykułów, abstraktów, recenzji).
Celem szkolenia będzie pogłębienie znajomości specjalistycznej terminologii stosowanej w 
tekstach naukowych z zakresu ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa 
stosowanego w metodach ilościowych i statystycznych bazach danych, pogłębienie 
umiejętności prawidłowego stosowania czasów, przedimków, okresów warunkowych, strony 
czynnej i biernej, liczebników, interpunkcji oraz formułowanie tytułów publikacji, które 
przyciągną uwagę bez nadmiarowości słów.
Szkolenie w wymiarze 30 godz.
Jedno szkolenie obejmować może max. 3 godz.
Liczba osób, która zostanie przeszkolona: 11
Szkolenie zostanie przeprowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu w Szczecinie, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin.
Wykonawca powinien przygotować materiały dla uczestników, zawierające 
prezentowane treści szkolenia.
Termin szkolenia czerwiec, wrzesień, październik 2019 roku zgodnie z harmonogramem 
uzgodnionym z Zamawiający.

ROZDZIAŁ 3
PROJEKT UMOWY NR DP/374/..... /19

Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 
70-453 Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie:
• Kwestora US - mgr. Andrzeja Kucińskiego

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 
a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DP/371/56/19 zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa następującej treści:
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§1
1. Przedmiotem umowy jest: kurs języka angielskiego akademickiego w formie warsztatów 

w pisaniu i tłumaczeniu tekstów naukowych (artykułów, abstraktów, recenzji)
2. Terminy szkoleń czerwiec, wrzesień, październik 2019 roku
3. Liczba osób, która zostanie przeszkolona to 11.
4. Szkolenie zostanie przeprowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin.
5. Zamawiający nie zapewnia wyżywienia, noclegu, dojazdów trenera/ów ani nie pokrywa 

kosztów z tym związanych.
6. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu szkolenia jest określona w Załączniku nr 1 do 

Umowy - opis przedmiotu zamówienia.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością oraz 

do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego wykładowców.
2. Wykonawca zapewnia wszystkie materiały szkoleniowe.
3. Wykonawca na zakończenie szkolenia zobowiązany jest do wystawienia imiennych 

certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu. Listę uczestników szkolenia 
Wykonawca otrzyma najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

§3
1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy są:

> Dr Barbara Batog, tel.......................... emailbarbara.batog@usz.edu.pl ,
2. Ze strony Wykonawcy osobą/ami odpowiedzialnymi są/będą:

> ....................................... tel.......................... email:....................................
> ....................................... tel......................... email:...................................

§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeprowadzenia szkolenia wynosi.................PLN

(słownie złotych:............................. 00/100).
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia po przeprowadzeniu szkolenia, 

na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku:..................... .
na nr konta................................................................................

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca musi wskazać na fakturze numer umowy.

§5
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku jej 

niewykonywania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. W takiej sytuacji 
Zamawiający wzywa Wykonawcę do wykonywania bądź jej należytego wykonywania, 
wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, z zagrożeniem, że po bezskutecznym 
upływie terminu, umowę rozwiąże bez wypowiedzenia. Zamawiający może rozwiązać 
umowę w ciągu 3 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy.

2. 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 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.
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3. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać 
wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty rozwiązania lub odstąpienia, 
bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

§6
1. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy usługi objęte niniejszą 

umową nie będą mogły być wykonane w terminie umownym, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania oraz naliczenia kary umownej 
w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1.

2. W przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z Umową, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień 
umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej przez Wykonawcę, z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary 
umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
jeżeli poniesiona szkoda przekracza wysokość kary umownej.

§7
1. W przypadku zastrzeżeń do jakości przeprowadzonego szkolenia Zamawiający przekazuje 

Wykonawcy reklamacje.
2. Reklamacje należy zgłosić listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie 

14 dni od ostatniego dnia szkoleń.
3. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego ustosunkowania się do reklamacji na 

podstawie:
1) rozmowy z wykładowcą,
2) ewentualnych rozmów ze słuchaczami w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego.
4. Jeśli w wyniku działań, o których mowa w ust. 3 Wykonawca uzna zasadność zastrzeżeń 

Zamawiającego, wówczas Wykonawca wskaże kolejny termin szkolenia o tej samej 
tematyce, w którym, bez dodatkowych opłat, będą mogli wziąć udział słuchacze 
uczestniczący w przedmiotowym szkoleniu.

§8
1. Wykonawca może odwołać szkolenie na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego 

rozpoczęcia. W takim przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o kolejnym, 
możliwym terminie szkolenia. Jeżeli nowy termin szkolenia nie zostanie uzgodniony 
Umowa ulega rozwiązaniu.

2. W przypadku odwołania przez Wykonawcę szkolenia, odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 
udokumentowanym i uzasadnionym wydatkom, jakie Zamawiający poniósł w związku z 
planowanym szkoleniem.

§9
Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej 
umowy. Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. 
W przypadku zaniechania zawiadomienia, skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni 
znany drugiej stronie adres.

§10
Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 
osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
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§11
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności.
2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane 

będą przez sąd właściwości miejscowej Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych.

4. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: 1 
(jeden) dla Zamawiającego oraz 1 (jeden) dla Wykonawcy.
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3
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
al. Papieża Jana Pawła II nr 22a

70 - 453 Szczecin_________________________
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówienia

Znak sprawy: DP/371/56/19

OFERTA

Nazwa firmy/ Imię i nazwisko Wykonawcy ............................................................................

z siedzibą w/adres zamieszkania .............................................................................................

posiadająca REGON/PESEL .......................................... NIP..........................................................

oferta na:

Kurs języka angielskiego akademickiego w formie warsztatów w pisaniu i tłumaczeniu tekstów 
naukowych finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowa nr

001/RID/2018/19

1. Oświadczam, że zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę:................................................zł brutto
w tym ....% VAT

2. Oświadczam, że przeprowadziłem............. kursów lub szkoleń z naukowego z języka angielskiego

- udokumentowane listą szkoleń zawierającą tylu szkolenia, datę realizacji i nazwę instytucji:
LP Tytuł szkolenia Data realizacji: Przedmiot szkolenia Odbiorca szkolenia 

(nazwa, adres, telefon)
1
2
3
4

3. Oświadczam, że opublikowałem................................recenzowanych prac naukowych

- udokumentowane listą publikacji zawierającą tytuł publikacji oraz przedmiot przeprowadzonych 
badań:
LP Tytuł recenzowanych prac

naukowych
Data
publikacji:

Przedmiot przeprowadzonych 
badań

1
2
3
4

4. Oświadczam, że dysponuje osobą posiadającą tj. Panią/Panem
................................................................. (imię i nazwisko) posiadającą stopień naukowy:
.............................. (co najmniej doktor).

5. Oświadczam, że:
• zapoznałam/łem się z Ogłoszeniem o zamówieniu,
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• uzyskałam/łem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu 
zamówienia,

• akceptuję wskazany w Ogłoszeniem o zamówieniu czas związania ofertą,
• akceptuję wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach określonych w ogłoszeniem o zamówieniu, w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

• przedmiot zamówienia zrealizowany będzie zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu.

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

7. Posiadam konto w (nazwa banku).........................................................................................

Numer rachunku bankowego............................................................................................................

8. Oświadczam, że spełniam warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu- dotyczy/nie dotyczy.

10. Oświadczam, że przedmiot zamówienia będę wykonywać sam.

11. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera1 informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są w następujących dokumentach:

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa:

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

/miejscowość data/ /podpis Wykonawcy/

1 Niewłaściwe skreślić.
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Nr sprawy: DP/371/56/19
INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU 

Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH IW SPRAWIE SWOBODNEGO
PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH

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) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
" administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża 

Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin.
■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Kurs języka 
angielskiego akademickiego w formie warsztatów w pisaniu i tłumaczeniu tekstów 
naukowych finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
umowa nr 001/RID/2018/19 prowadzonym w trybie art. 138o

■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986), dalej „ustawa Pzp”;

■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową na dofinansowanie do 
dnia 23.12.2023 roku,

■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO * **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO;

■ nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw




