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oGŁoSZENIE

ZAPRosZENIE no znoŻnNIA oFERTY CENowEJ

P o ds t aw a pr aw na pr ow adz one go po s tęow ani a
$ 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym

(dot. zamówień publicznych realizowanych w ramachfunduszy z Unii Europejskiej
o wartości poniżej 30 000 € netto).

W zvv.tązku z rea|izacją projektu POIS.02.04'00-00-0003/18 ,,Wykorrystanie nowoczesnych
technologii teledetekryjnych w zalządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku
Narodowego oraz ana|lza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów'' w ramach
dziaŁanla nr 2.4. ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimafu' Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Typ
projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczyeh w ochronie przyrody; Podtyp
2.4.4d ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowychprzry wykorzystaniu nowoczesnych
technologii teledetekcyjnych

Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 5901 34-735 Niedźwieilź zaprasza do złoŻenia oferty na
wykonanie zadartia pn;

Prrygotowanie dokumentacji przetargow ej oraz udział w postępowaniach przetargowych
o udzielenie zamówień publicznych na realizację głównych zadańprojektu dotyczącego

teledetekcji.

Cel zamówienia:
Wyłonienie Wykonawcy, którego zadanięm będzie przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz

udział w postępowaniach przetargowych o udzięlenie zamówień publicznych na realizaĄę głównych
zadań projektu: POIS.02.04.00-00_0003/18 ,,Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych
w zarządzaniu zasobarrń przytodruczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego
stanu i dynamiki chronionych ekosystemów''

Informacja o Projekcie:
Projekt realizowany będzie w Gorczańskim Parku Narodowym w Porębie Wielkiej w latach

2019102I. ogólna jego wartość.wynosi 2.032.000 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Unii
Ernopejskiej l.727.2a0 zł. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków krajowych.

Głównym celem projektu jest przygotowanie odpowiednich materiałów teledetekcyjnych i zaplecza
informatyczno-technicznego do wykorzystania nowoczesnych technik teledetekcyjnych w działalności
GPN w długiej perspektywię czasowej, a takŻe ocena bieŻącego stanu ekosystemów Parku i ich
dynamiki naprzestrzeni lat. Na realizację głÓwnej części projekfu składająsię cztery zadania:

l Przygotowanie mateńałów teledetekcyjnych.
2 Dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania'
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3 Budowa systemu zarządzania danymi teledetekcyjnymi oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
Parku

4 Wykonanie opracowań i analizteledetekcyjnych
W pierwszym etapie projektu zostanie przygotowany zestaw materiałów teledetekcyjnych

obejmujący przede wszystkim: (1) aktualnę zobrazowania (zĄęcia lotnicze w barwach rzeczywistych
(RGB) i podczerwieni (NIR)' lotnicze skanowanie LIDAR' wielospektralne zdjęcia satelitarne),
(2) odpowiednio opracowane archiwalne materiały analogowe (głównie zdjęcia lotnicze) znajdujące się
w zasobach GPN oraz (3) archiwalne materiały teledetekcyjne pozyskane z zasobów instytucji
zevłnętrznych (np.: ortofotomapy, zdjęcia lotnicze i satelitarne).

Następnie wszystkie pozyskane i zgromadzone materiały zasi|ąutworzony w tym celu system
zarządzania danymi teledetekcyjnymi, który będzie zintegrowany Z istniejącym systemem Parku. System
ten wraz z przygotowanym, wydajnym zapleczem komputerowym pozwoli na archiwizowatie oraz
Sprawne wykonywanie analiz przestrzennych i udostępnianie tych danych. Waznym elęmentem projektu
jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Parku z podziałem na różne stopnie zaawansowania
w zakresie obsługi systemu zarządzania, korzystania z darrych teledetekcyjnych, dostępnych narzędzi
analitycznych i gotolvych opracowań przygotowanych w ramach realizacji projektu, co pomoze
w efektyrłmym wykorzystywaniu tego typu danych w zarządzartiu GPN, monitońngu zasobów
przyro dni c zy ch i innej dziaŁalno ści P arku np. : naukowo - e dukacyj nej .

Przygotowane i pozyskane materiały teledetekcyjne posłużą do wykonania rożnych opracowań
i analiz, które pozwolą na ocenę aktualnego stanu ekosystemów leśnych i nieleśnych Parku, a także
pokaŻą dynamikę zmian zachodzących w ich obrębie na przestrzeni lat oraz wpływ prowadzonych
zabiegów ochronnych.

Ptzewidziane sątakŻs działania z zal<resu informacji i promocji Projektu m.in.: wydawnictwo _
kalendarz na 202I rok, seminarium oraz wizuabzacje z vrykorzystaniem pozyskanych danych
teledetekcyjnych.

I. opis przedmiotu zamówienia:

l. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji przetargowej (za wyjątkiem opisu
przedmiotu zamówienia) orazudział w dwóch postępowantachprzetargowych o udzielenie zamówięń
publicznych na następujące zadartiarealizowane w ramach projektu:

a) Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy do wykonania trzech zadań pn.:
(1) Przygotowanie materialów teledetekcyjnych; (2) Budowa systemu zarządzania danymi
teledetekryjnymi orarz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Parku; (3) Wykonanie
opracowań i analiz teledetekcyjnych
Szacunkowa wartośó zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty' o któĘ mowa
wart. 11 ust.8 ustawy zdnia29'01.2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tekstjedn. Dz.U'zŻ018t.poz.
|986,2215 zpóźn. zm. _ okręśląny w dalszej części skrótem PZP).

b) Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy do wykonania zadaria pr'.: Dostarczenie
sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Szacunkowa wartośó zatnówienia nie przekracza wyrażonej w złoĘch równowartości kwoty, o której
mowawart. 11 ust.8 ustawy 2dnia29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekstjedn. D2.U.22018
r. poz. 1986,2215 zpoźn. zm.)'
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2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąany jest do:
a) opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) wraz z wszelkimi załącznikani

w oparciu o przedstawiony przezZamawiającego opis przedmiotu zamówienia,
b) opracowania tekstów wszelkich ogłoszeń zamieszczanych na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, jego

stronie internetowej 
' 
w Biuletynie Zamówień Publi cznych, a takŻe w razie koniecznoś ci przekazante

ogłoszenia drogą elektroniczną Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
i publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Ernopejskiej

c) wykonywania czynności sekretarua Komisji Przetargowej wskazanych w Regulaminie udzielania
zanówien publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym, w tym m.in. sporządzerna protokołu
zprzeprowadzonego postępowaniaprzetargowego' sporządzenie ogłoszenia wyników postępowania
przetargowego, W tym pisemnego poinformowania oferentów o wynikach przetatgu, przygotowania
korespondencji do Wykonawcy,

d) wszelkiej pomocy Zamawiającemu w trakcie prowadzenia postępowanta przetargowego az do jego
zakonczenia, w tym w szczególności przygotowania pĄektów do odpowiedzi na pytania dotyczące
siwz, przy gotowania ew. modyfikacj i dokumentacj i,

e) przygotowywania odpowiedzi na ew. ńożone odwołania oraz osobisty udztał w ew.
postępowaniach odwoł awczy ch,

f) opracowywania odpowiedzi na wskazane formalnie przez Wykonawców czynności Zarrtawiającego
niezgodne z obowtęującymi przepisami.

3. Wszelkie przygotowywane dokumenty musząbyć wykonane w wersji papierowej i cyfrowej.
4. Wszelkie wykonywane czynności w ramach niniejszego zamówienia muszą byó zgodne z obowią-

zującymi przepisami, w tym PZP oraz wytycznymi PoIŚ Ż014-2020 w zakresie kwalifikowalności
wydatków i warunków realizacji zamówień publicznych,

5. Wykonawca zapewni terminowe i rzetelne wykonywanie przedmiotu zamówienia zarówno poprzez
konsultacje zZarnawiającym przy pomocy poczty elektronicznej i kontaktu telefonicznego (na
bieżąco) jak równieŻ, w siedzibie Zanawiającego tj. dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego
w Porębie Wielkiej zzachowaniem następujących terminów:
- termin wstawiennictwa na Żądanie Zamavnającego w przypadkach, kiedy będzie to konieczfle Ze
względu na pilną potrzebę uczestnictwa w pracach lub ustaleniach zwięarrych zrealizaĄąprojektu
w zakresie niniej szego zadania * do 2 dni roboczych.

6. Zarnawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za konieczną obecność w pracach
w siedzibie Zamawiające go,

7. Przez zakohczęrie postępowania Zanavnający rozumie datę zawarcia rrmowy z Wykonawcą
wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania. Tym samym w przypadku uniewaznienia
postępowania lub uchylenia się wykonawcy od podpisania umowy Wykonawca w ramach
wynagrodzenia zobowiązarry jest do przygotowania i przeprowadzenia kolejnego postępowania
o udzielenie zanówienia publioznego. Zamawiający zastrzega iŻ możliwa jest zmiana ilości
postępowań tzn. w przypadku uznania iŻ załnolilenia powinny być udzielane odrębnie. Zamavńający
wskazuj e, iŻ moŻliwajest zmiana trybu udzielaria zamówienia.

8. Podstawą do ńoŻenia faktury za wykonanie zamówienia jest sporządzenie i podpisanie protokofu
odbioru usługi - bez wad. Zamaunający dopuszcza mozliwośó odbioru częściowego usługi tj. po
zakoirczetiu jednego z postąlowń.
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IV. Warunki płatności:
l. Zapłata wynagrodzęnia za wykonanie przedmiotu

wystawionej ptzez Wykonawcę faktury, przelewem
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
rozliczenia częściowego tzn. zapŁaty wynagrodzenia
przetargowe.
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zamówienia będzie dokonana na podstawie
bankowym z rachunku Zarrtawiającego na
terminie do 30 dni od dnia dotęczenia
Dopuszcza Się możliwośó dokonyrvania

osobno za kazde zakończone postępowanie

Fundusze
Europejskie
lnfrłstruktura i Śrcdovłisko

Rzeczoosoolita
E PoBkó ffi.

II. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
1. Warunek posiadania wiedzy - \ilykonawca musi dysponować osobą która posiada: znajomość

przepisów, rrytycznych i dokumentów, koniecznych do prawidłowego rvykonania zadania,
aw szczególności

znajomość przepisów PZP,
znajomość wytycznych PoIŚ 20l4_2O2O w zakresie kwalifikowalnoŚci wydatków, warunków
realizacji zamówięń publicznych, reguł prowadzenia kontroli procedur zawierania umów dlazadail
objętych Projektem,
znajomość Regulaminu udzielania zamówlten publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym
(dostępny na stronie \\.\\w.gorcepn.p| zakładka BIP).

2. Warunek posiadania doświadczenia - Wykonawca musi dysponować osobą która posiada:
doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu przynajmniej 3 postępowań (zakończonych
pozytywnie) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych,
doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu przynajmniej 2 postępowań (zakończonych
pozytyvrnie) o udzielenie zamówienia publicznęgo o wartości ptzek'raczającej wytaŻonąw złoĘch
równowartośó kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zanówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z20I8 r. poz.1986,2215 zpóźn. zrn.)

3. Warunek zastępowalności
W okresie realizacji zaćlania w sytuacjach koniecznych Wykonawca Zapewnia osobę zastępującą
o podobnych kwalifikacjach i doświadczeniu.

Złożenie przez Wykonawcę oferĘ jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu warunków
zawartych w pkt. 1 i 3. Potwierdzeniem spełnienia warunku znajdującego się w pkt. 2 będzie
dolączony do oferty załącznik(Zalącznik nr 2) z wykazem usług (Zamawiający' nazwa projektu /
nazrv a zamówienia, wartość zamówienia brutto).

III. Termin wykonania zamówienia:
1. Postępowarrie przetatgowe I: 10.02.2019 - 30.04.2019 r., w tym w zakresie o którym mowa w pkt I

ppktZlit. a; w terminie 7 dni od daty przekazania kompletnego opisu przedmiotu zamówienia.

2' Postępowanie przetatgowe II: 01.09.2019 - 30.II.2019 r., w tym w zakresie o którym mowa w pkt I
ppkt2lit. a; w terminie 7 dni od daĘ przekazania kompletnego opisu przedmiotu zamówienia.

P roje kt N r PO 15.02.04.00-00-0AB/rc
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Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru dla kazdego z przeptowadzonych
postępowań przetargowych, będących przedmiotem zamówienia objętego niniejszym zapytniem.

2. PrzedłuŻenię czasu realizacji niniejszego zamówienia nie będzie skutkowało podwyższeniem
wynagrodz enia za jego wykonanie

V. Miejsceo termin i forma składania ofert
ofertę wIaz z wymaganymi załącznikami naleŻy złoŻyć, w języku polskim zgodnie z załączonym

wzorem ofeny cenowej, stanowiącej Załączruk nr l do niniejszego ogłoszenia w nieprzekraczalnym
terminię do 07 luĘ 2019 roku godz. 9.00.
Dopuszcza się następujące formy dostarczenia oferty:
- w formie pisemnej na adres: Gorczński Park Narodowy, Poręba Wielka 590,34_735 NiedŹwiedź. Na
kopercie musi być dopisek: Prrygotowanie dokumentacji przetargowej oraz udział
w postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówień publicznych na realizację głównych
zadafił proj ektu dotyczącego teledetekcji.
- drogą elektroniczną jako skan podpisanej oferty z wymaganymi załącznikami na adres e-mail
Zarnawiającego gDn(rłgorcenn.Dl ztytliem: Przygotowanie dokumentacji pnetargowej oraz udział
w postępowaniach przetargorvych o udzielenie zamówień publicznych na realizację głównych
zadań projektu dotyczącego teledetekcji.' przy czym należy niezwłocznie dosłać Zanawiającemu
oryginał oferty w formie pisemnej.

VI. osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami
osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych wyjaśnień jest Paweł Armatys tel. (18) 33-17-207 w.
46.

VII. Kryteria wyboru najkorrystniejszej oferty
I. Zamawiający vzna ofertę za spełniającąwymaganiai przyjmie do szczegółowego rozpattzenia, jeŻeLt

oferta co do treści spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i została złożona wraz
zzałącznikamiwokreślonymptzęzZamawiĄącegoterminie.

2. ZłoŻenie ptzez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu niezbędnej
wiedzy do wykonania zadania. Potwierdzeniem spełnienia warunków dotyczących doświadczenia
będzie dołączony do oforty załącznk (Załącznik nr Ż) z wykazem usług, które zostały zrea|izowane
przez Wykonawcę(Zamavłiający,nazwaprojektu l nazwazamówienia, wartość zamówienia brutto)'

3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert waznych, wyłącznie na podstawie
j edynego kryterium _ najniŻsz€1 ceny netto za całe zadante.

Kryteria oceny ofeń:
Cena (wartoŚó netto): I00 %.

vilL Istotne postanowienia do Umowy zawieranej z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcą będzie zawierała zapisy dot. przedmiotu i sposobu wykonania zamówienia,

terminy jego realizaqi, zasady płatności oraz wmagania - jak w niniejszym ogłoszeniu' a ponadto:

Kary umowne:
1' Strony ustalająodpowiedzialność zaniewykonanie przedmiotu Umowy w formie kar umownych:

Projekt Nr PO15.02.04.00-00-0003/18
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a) za opóżnienie z tytułu okoliczności, za którę Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
wwykonaniu obowią7ków związanych z reaLizacją Projektu w stosunku do terminów określonych
niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia Zattavłiającemu kary umownej
w wys oko ś ci a 15"ń w a ńo ś ci rvy n a gro d zenia netto za każdy dzień opó źnienia;
b) Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia Zama'wiającemu kary umownej w wysokości
57o wańości wynagrodzenia netto zanienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy' w tym wykazanie przez insty'tucje uprawnione do kontroli działań Wykonawcy w zakresie
przedmiotu niniejszej Umowy wad.
c) za odstąlienie od Umowy Wykonawca zobowiryany jest do uiszczenia Zarnawiającemu kary
umownej w wysokości10oń wartości rvynagrodzenia netto.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo Żądania odszkodowania za szkody w zakresie przel<raczającym

zakręs kar umownych.
3. Wykonawca ma prawo do obciąenia Zamawiającego ustawowymi odsetkami za nieterminowe

uregulowanie należności za wykonanie przedmiotowego zadaria.
4. Strony zobowiązują się do zapłaĘ kar umownych na rachunek wskazany w wezwaniu do zapłaty

w terminie 14 dni od otrzymania tego wezwania.
5. Strony zastrzegająsobie prawo do odstąpienia od egzekwowania kar umownych.
6. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy tozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby

Załnawiającego.

P rzekazanie autorskich praw maj ątkowych :

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe, dotyczące utworów wykonanychptzez Wykonawcę, w wyniku
realizacjizadaniaprzysługująZamawiającemu'

2. Wykonawca zobowiązany będzie przenieść nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa za|eŻne

do wykonanej dokumentacji - w szczególnoŚci w zakresie możliwości wykonywania przez
Załnawiającego przeróbek i adaptacji dokumentacji oraz korzystania zprzygotowanego w ten sposób
opracowan ia i r ozporządzania nim.

3. Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć, na siebie vłyłączną odpowiedzialnośó za wszelkie
roszczeniaztyiilupraw autorskich zwią7anych z wykonanąptzez siebie dokumentacją.

Zmiany umolvy:
Zamavnający przewiduje możliwośó dokonaniazmtanpostanowiefizawartej umowy dotyczących:

I. Zmiarry terminu wykonania umowy - w sytuacji okoliczności nie leĄcych po stronie Wykonawcy
iZamawiającego' a wynikających z okoliczności rwiryanych z ręalizacją innych umów zawarĘch
w związkuzrealtzacjąpĄektu lub zmian w umowie o dofinansowanie

2. Zmiany umowy w sytuacji ptzedłtńania się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym
konieczności ich unieważnienia.

IX. Inne postanowienia
|. Zarnawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących

złoŻonej ofeĄ. Nie złozenie wyjaśnień w terminie :vqvznaczonym przez Zamawlającego będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez

podawania przyczyn; Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub

uniewaznienia postępowania.
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3. Pytania dotyczące treści zapytaniaofertowego mogąbyć kierowane wyłącznie drogąmailowąna adres
gtlli 

{-r gorcepn.pl ' ZałnawiĄący nie będzie udzięlał odpowiedzi telefonicznych, a jedynie Za pomocą
poczty elektronicznej wraz z równoczesnym zamieszczeniem ich na stronie ZamawĄącego
http:iigorcepn.Lrll'page.art.id.]4-5.kategtlria.l)rzctl[gi-i ogltlszenia_-'htll1l i w razie konieczności
w bazie konktnencyj ności.

X. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i}Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z27 kvnetnia 20L6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lwE, zwanym dalej ,,RoDo'', ponizej podajemy informacje i zasady ptzetłłatzania danycir
osobowych ptzez Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej, z siedz\bąPoręba Wielka 590,34-735
Niedźwiedź:

z siedzibą w Porębie Wielkiej(zwana dalej: Park lub Zamawiający) z siedzibą Poręba Wielka 590,
34-735 Niedzwiedź: adres e-mail:gpn@gorcepn.p1 nr tel.: (18)33 l7945, (l8)33 I7ŻO7

kontaktować się z wznaczonym w tym celu Inspektorem ochrony Danych, adres email:
iodt{lgorcepn.pl telefon: (18) 33T7945 w-37lub osobiście w siedzibie Parku.

zprzepisarti ustawy z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. IJ. z2Ol8 r.
poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp'' w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn; Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz udział w postępowaniach
pnetargowych o udzielenie zamówień publicznych na realizację głównych zadań projektu
dotyczącego teledetekcji realizowanego w ramach projektu: ,'Wykorzystanie nowoczesnych
technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczpi Gorczańskiego Parku
Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów'',
prowadzonego w trybie zapytania cenowego.

o osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowarria w oparciu
oart.8 oruzart.96 ust.3 ustawyPzp w zw.z art. 1ustawy zdnia6 września 200I r. o dostępie
do informacji publicznej (t.1.Dz.U. z2016 t,poz. 1764 zpożn. zm.);

o Podmioty serwisuj ące urządzenia Parku za pośrednictwem' których ptzetwatzarte są Państwa
dane osobowe;

o Podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania
danych osobowych Wykonawców, osób reprezenĘących i pracowników Wykonawcy;

o Podmioty Świadczące na ruecz Parku usługi niezbędne do ewentualnego wykonania zawieranej
z Państwem umowy - jeżeli'zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału'

o Podmioty uprawnione do kontroli lub rozliczenia
o PodmioĘ, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczęnia po zakofrczonym okresie

przechowywania;

obszarem Gospodarczymi nie będąprzekazywane do organizacji międzynarodowych.
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ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeŻeli czas trwania umowy przekłacza 4lata, okres przechowywania obejmuj e cały czas trwania
umowy.

o Prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RoDo);
o Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)*;
o Prawo Żądania (na podstawie art. 18 RoDo) od administratora ograniczenia przetwarzaria

danych osobowych zzasttzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo**;
o Prawo do wniesięnia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych' ul. Stawki 2 00-

l93 Warszawa w przypadku uznania, Że ptzetwarzanie przez Park Pani/Pana danych osobowych
naruszaprzepisy RODO.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej naIeży skierowaó Żądanie pod adres email:
iodl/i]gorccrln.pl , pisemnie na adręs siedziby Parku lub osobiście w siedzibie Parku. Przed realtzacją
Państwa uprawnień Park musi potwierdzić Panstwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do
danego Żądarlia.

o W z:łłązkuz art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
o Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
o Na podstawie art.2I RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwaruania danych osobowych, gdyŻ

podstawąprawnąprzetwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RoDo.
* Wyjasnienie: skorzystanie Zptawa do sprostowania nie moŻe skutkowaó zmianąwyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załącznikow.
** Wyjaśnienie: prawo do ograriczenia przetwarzaria nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby flzycznej lub prawnej,lub z uwagi nawaŻnę względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa członkowskiego.

obowiązek podania przez Panią/Pana darrych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczącvch jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałęm w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikająz ustawy
Pzp.
Park nie będzie stosował wobec PanilPana zautomatyzowanego podejmowania decyz1i, w tym
profilowania.

Załacznikiz
ZaŁączniknr 1 - oferta cenowa (wzór);
Załączniknr 2 - Wykaz wykonanych zamówień (wzór)
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