
Świdwin, dnia 19.01.2023 r.  
 
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego  
im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie 
ul. Szczecińska 88 
78 – 300 Świdwin 
 

Zapytanie ofertowe 
 
Postępowanie z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.),   zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy, oraz zgodnie z 
§ 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który stanowi Załącznik nr 1 do 
Uchwały nr 71/196/21 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 14 stycznia 2021 roku. 
 

 
I. Zamawiający  

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego 
im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie 
ul. Szczecińska 88 
78 – 300 Świdwin 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa warzyw i owoców świeżych dla 

Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana 
Żeromskiego w Świdwinie” wg szacunkowego zestawienia tj.: 

 

L.P. NAZWA PRODUKTU 
Szacunkowe zużycie 
miesięczne w okresie 

trwania umowy 
1.  Banan 2 340 kg 

2.  Bazylia świeża 30 szt. 

3.  Buraki 780 kg 

4.  Cebula 293 kg 

5.  Cytryna 98 kg 

6.  Czosnek główka 20 kg 

7.  Grapefruit 390 kg 

8.  Gruszka 1 170 kg 

9.  Jabłko Champion 2 925 kg 

10.  Jabłko Jonagored  2 925 kg 

11.  Jaja 11 700 szt. 

12.  Kalafior świeży 98 szt. 

13.  Kapusta biała 1 170 kg 

14.  Kapusta czerwona 342 kg 

15.  Kapusta kiszona 1170 kg 

16.  Kapusta pekińska 1170 kg 

17.  Kapusta włoska 1 365 kg 

18.  Kiwi 244 kg 

19.  Koper świeży 244 pęczków 



20.  Mandarynka 293 kg 

21.  Marchew 1950 kg 

22.  Ogórek kiszony 780 kg 

23.  Ogórek świeży 683 kg 

24.  Papryka świeża 390 kg 

25.  Pieczarka 293 kg 

26.  Pietruszka 48,75 kg 

27.  Pietruszka nać 147 pęczków 

28.  Pomarańcza 293 kg 

29.  Pomidor 1 170 kg 

30.  Por 195 kg 

31.  Rzodkiew 195 pęczków 

32.  Rzodkiew Biała 195 kg 

33.  Sałata świeża 98 gł. 

34.  Seler 49 kg 

35.  Szczypior 195 pęczków 

36.  Śliwka susz. 49 szt. 

37.  Śliwka węgierka 585 kg 

38.  Śliwka renkloda 585 kg 

39.  Winogron 98 kg 

40.  Ziemniaki 21 450 kg 

 
 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej 

niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb 
Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych 
korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej, zmiany ilości poszczególnych 
produktów wymaganych jadłospisem.  

 
3. Wymagania dotyczące przedmiotu umowy: 
 
a)Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem 
transportu przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i opinią Sanepidu na własny koszt w terminach, asortymencie i ilościach 
zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, 
b)Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, 
pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru, 
c) Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu 
ponosi Wykonawca, 
d) Towar musi być świeży,  I gatunku, najwyższej jakości dopuszczony do obrotu 
zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia, 
którego termin ważności  upływa nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy, z 
nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania - w tym szczególnie towar 
spełniający wymogi Polskiej Normy, wymogi określone w ustawie, 



e) Zamówienia będą składane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 
poniedziałku do piątku  od godziny 7:00 do godziny 15:00. Towar musi zostać 
dostarczony następnego dnia do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na 
własny koszt i własne ryzyko i wniesiony do magazynu za  co Wykonawca otrzyma 
40 pkt, a 0 pkt. jeśli tylko wniesie towar do placówki. Dostawa w dni robocze w 
godzinach: od 6:00 do 15:00. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów 
do magazynów żywnościowych znajdujących się w obiektach Zamawiającego.  
 

4.  Upoważniony przez Zamawiającego pracownik dokona zamówienia telefonicznie 
lub pisemnie na wskazany przez wykonawcę adres mailowy. Dostawy będą 
następować przynajmniej 4 razy w tygodniu w terminie 24 godzin od momentu 
złożenia zamówienia. 

 
5.  Wymagania jakościowe: owoce, warzywa,  powinny być nie zwiędnięte, 

skorupka twarda, bez uszkodzeń zewnętrznych, owoce kulisto-stożkowate, 
dopuszcza się nieregularny intensywnie  kolor, skóra gładka, lśniąca, miąższ 
soczysty. Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, nie 
sparciałe, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam. Warzywa - klasy pierwszej, 
nie powinny być zaparzone, zamarznięte, zapleśniałe, Owoce, warzywa  liściaste 
– bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń. 

 
6. W przypadku reklamacji złej jakości dostarczonego towaru lub niezgodności 

towaru z zamówieniem zamawiający żąda  w ramach gwarancji wymiany towaru 
w czasie nie dłuższym niż 1 godzina w celu zachowania możliwości punktualnego 
i właściwego żywienia swoich konsumentów. Wykonawca w razie stwierdzenia 
przez Zamawiającego w okresie przydatności do spożycia wad towaru, których 
nie można było stwierdzić w momencie przyjęcia towaru, zobowiązuje się do 
wymiany towaru na wolny od wad w terminie max 1 dnia. 
 

 
7.  W przypadku  nieterminowej lub braku dostaw z winy Wykonawcy lub  

dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający zamówi 
towar u innego dostawcy, a  kosztami obciąży Wykonawcę. A w razie 
powtarzającej się (3 razy) sytuacji z nieterminowością  lub brakiem dostaw 
lub dostaw towaru niezgodnego z zapytaniem ofertowym oraz złej jakości 
Zamawiający rozwiąże umowę dostawy ze skutkiem natychmiastowym, a 
Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. 

 
8.  Wykonawca gwarantuje że dostarczone artykuły żywnościowe będą zgodne  
z obowiązującymi przepisami i przedstawi na żądanie Zamawiającego  stosowne 
dokumenty zgodnie:   
1) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup 
środków spożywczych przeznaczonych odsprzedaży dzieciom i młodzieży w 
jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 



stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 
(Dz. U.2016  poz.1154)  
- zawartość cukrów, sodu/soli oraz tłuszczy w produktach nie powinna przekraczać 
wartości wykazanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu,  
2) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia              
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021),   
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008 s. 16), 
4) Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – 
spożywczych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 630) wraz z aktami wykonawczymi, 
5) Dyrektywami i Rozporządzeniem UE w szczególności z Rozporządzeniem (WE) 
Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.04.2004, s. 1); Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne rozdz.13, t. 34, str. 319), 
6) Rozporządzeniem WE nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 
kwietnia 2004 r ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji 
urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi (DZ.U. L 139 z 30.04.2004, s. 55 z późn. zm.) 
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 45 str. 75  
z poźn. zm.), 
7) Rozporządzeniem (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 
powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Dz. U. UE L z dnia 1 
lutego 2002 r z poźn. zm: Dz. U. UE Polskie Wydanie specjalne rozdz. 15, t. 6, str. 463 
, z poźn. zm.), 
 8) Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1753), 
8. Każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą 
następujące dane: nazwa środka spożywczego, nazwa producenta, wykaz 
składników występujących w środku spożywczym, termin przydatności do spożycia. 
 
10. Dostawa towaru partiami, stosownie do potrzeb i zamówień Zamawiającego. 
Wszelkie reklamacje dotyczące dostawy Wykonawca zobowiązany jest załatwić w 
trybie pilnym od zgłoszenia. W przypadku dostarczenia zamówionego towaru 
niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości czy niedostarczenia towaru, a 
także nie dokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy we wskazanym 
terminie, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w 
dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają wykonawcę. 
 
11. Do każdej dostawy Wykonawca dołącza  WZ lub Fakturę. 
 
12. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 



 
13. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy określi wymagania z użyciem 
znaków towarowych, patentów, pochodzenia to należy traktować takie odniesienie 
jako przypadkowe (w takim przypadku Zmawiający dopuszcza zaoferowanie 
rozwiązań równoważnych).  
 
UWAGA!  
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Koronawirusem COVID-19 do 
wszystkich części zamówienia.  
1) W razie wystąpienia przerw w nauczaniu w związku z wprowadzeniem 
obostrzeń, zawieszeniem nauczania, wprowadzeniu nauczania hybrydowego w 
związku z pandemią Koronawirusa Covid-19 lub innych klęsk żywiołowych 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub zmniejszenia 
zamówień/a, Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego powodu żadne 
roszczenie. 
2) Zamawiający wymaga od Wykonawców zachowania rygorów sanitarnych i 
wykonywania dostaw w reżimie sanitarnym zgodnym z aktualnymi wytycznymi 
Ministra Zdrowia i Sanepidu. 
3) W szczególności wymaga się od Wykonawców kontroli  temperatury ciała 
pracowników dokonujących czynności związanych z dostawą towaru w 
szczególności kierowców, konwojentów. Niedopuszczaniu do pracy osób 
wykazujących objawy możliwego zakażenia koronawirusem, między innymi takie 
jak: gorączka, kaszel, duszności, katar ból gardła. Kierowca –konwojent Wykonawcy 
podczas dostawy musi mieć założoną maseczkę zakrywającą nos i usta oraz 
rękawiczki jednorazowe. Zamawiający ma prawo skontrolować temperaturę ciała 
osoby dostarczającej towar. Wymaga się od wykonawcy poinformowanie 
Zamawiającego o każdym przypadku skierowania pracowników na kwarantannę 
oraz o przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 wśród 
pracowników firmy Wykonawcy. 
  
Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym odbywać się będą na podstawie 
cen jednostkowych wynikających z formularza asortymentowo-cenowego 
stanowiącego załącznik do oferty  według sukcesywnych zamówień składanych  
przez zamawiającego. 

 
III. Termin realizacji zamówienia – od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

 
IV. Termin oraz sposób złożenia oferty: 

 
Oferty zgodne z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia należy dostarczyć do siedziby 
zamawiającego osobiście lub wysłać mailem na adres e – mail:  
zsrckp@poczta.onet.pl.  
Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2023 r. o godz.10:00 



Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie 
Zamawiającego tj. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego, im. 
Stefana Żeromskiego w Świdwinie, ul. Szczecińska 88, 78 – 300 Świdwin                          
( sekretariat). 
 
 
V. Termin związania ofertą  

30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 

VI. Kryteria oceny ofert 
 

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował się następującym 
kryteriami: 

 
Kryterium nr 1: 
Cena 60 pkt. 

 
Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe 
oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru: 

        najniższa cena  podana w  złożonych ofertach 

 K1 =       ––––––––––––––––––––––––––– x 100 

          cena w badanej ofercie 

K1 – wartość oceny oferty według kryterium nr 1 
 
Kryterium nr 2: 
Sposób dostawy 40 pkt. 

a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT 

b) SIEDZIBA ZAMAWIAJACEGO -0  PKT 

K2 – wartość oceny oferty według kryterium nr 2 
         

K1 + K2= Ilość uzyskanych punktów  
 

BRAK WYBORU KRYTERIUM NR 2 POWODUJE, ŻE ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA 
WŁĄCIWĄ: SIEDZIIBA ZAMAWIAJĄCEGO – O PKT.  

 
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą  łączną ilość 

punktów. 



4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej 
oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty, którym przyznano taką samą 
liczbę punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nowe 
propozycje podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 
Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z 
kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów 
lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą 
określonym w zapytaniu ofertowym. 

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na 
wybór jego oferty. 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a 
Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania. 

 
 
 

VII. Określenie warunków zmian zawartej umowy 
 
1. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie 
z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia 
następujących okoliczności, których  nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania niniejszej umowy, polegające na: 
a) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w tym zmiany ustawowe zmiany 
stawki podatku od towarów i usług (VAT), 
b) zmianie terminu, częstotliwości i sposobu wykonywania umowy w 
przypadku, gdy niezbędna jest zamiana sposobu wykonywania lub terminu, 
częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla 
zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy. 
g) zwiększeniu o 10% wartości umowy brutto, o ile stało się to niezbędne dla 
zapewnienia ciągłości usługi oraz prawidłowego funkcjonowania szkoły na 
skutek okoliczności jakich nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia 
postępowania o zamówienie. 



2. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy, gdy zmiany te są nieistotne 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
Umowa stanowi załącznik nr 2 do zapytania. 

 
 
VIII. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO 

 
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:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie jest Pan Mateusz 
Potyralski z którym można kontaktować się e-mailowo: iodzsrckp@wp.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
„Zakup i dostawa ryb dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie”, prowadzonym z 
wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 
1129 ze zm.),   zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy, oraz zgodnie z § 6 Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych, który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 
71/196/21 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 14 stycznia 2021 roku 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o o art. 18 oraz 
art. 74ustawy PZP, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) 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;   



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

8) posiada Pani/Pan: 

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących mając jednocześnie na względzie art. 8a ust. 2 Pzp tj.: w 
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu oraz art. oraz art. 97 ust. 1a Pzp tj.: w przypadku 
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych mając jednocześnie na względzie art. 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie 
przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą; 

3. 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 zgodnie z art. 8a ust. 4 Pzp tj.: wystąpienie z 
żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

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

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3. 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 
 



IX. Pozostałe informacje 
 
Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z 
Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. 
O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową (numer tel. i 
adres email należy podać w załączniku nr 1). 
 
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami w zakresie procedury: 
Tomaszewska Ewelina 
Tel. 663-594-394 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 
2. Wzór umowy 

 
   ZATWIERDZIŁ 

 
    Daniel Nowak 

 
         Dyrektor 

Zespołu Szkół Rolniczych CKZ 
                   w Świdwinie  

 
 


