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ZAPYTANIE OFERTOWE  
W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI nr OR.272.2.3.2019 

 
Zamawiający: Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu 

siedziba: Starostwo Powiatowe ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń  
zaprasza 

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie szkoleń specjalistycznych  

dla uczestników projektu  „Powiatowi Zawodowcy” 
 

Informacje o zamówieniu: 
1. Informacja o współfinansowaniu zamówienia:  

Projekt „Powiatowi Zawodowcy”, nr RPKP.10.01.03-04-002/17, współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie 
zawodowe w ramach ZIT. 

2. Rodzaj zamówienia: usługa 
3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Celem zamówienia jest umożliwienie nabycia przez uczestników projektu „Powiatowi 
Zawodowcy”: 1) kwalifikacji do obsługi wózków podnośnikowych z wyłączeniem 
specjalizowanych (kategoria urządzeń II WJO) wraz z uprawnieniem do bezpiecznej wymiany butli 
gazowej, 2) kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy 
uprawnień, 3) kompetencji zawodowych w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem 
naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 
stosowanego w kolejnictwie. Uzyskane kwalifikacje i kompetencje zawodowe mają przyczynić się 
do zwiększenia zdolności uczniów do zatrudnienia. W szkoleniach wezmą udział uczniowie 
technikum i szkoły branżowej I stopnia z Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Gronowie – uczestnicy projektu „Powiatowi Zawodowcy”. 
 

Zamówienie zostało podzielone na trzy następujące części.  
Część I – Szkolenie z zakresu kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną 
wymianą butli gazowych z egzaminem UDT. 
Cel szkolenia: zdobycie przez uczniów odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych 
do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień UDT do obsługi wózków jezdniowych. 
Zakres (program) szkolenia: zajęcia przeprowadzone w oparciu o program Akademii Urząd Dozoru 
Technicznego - 67 godz. (w tym w tym 15 godz. praktycznej nauki jazdy wózkiem i 5 godz. praktycznej 
wymiany butli gazowej) dla jednej grupy szkoleniowej. 
Zakładany termin realizacji: III–V 2019 (1 grupa), X-XII 2019 (2 i 3 grupa). 
Przewidywana liczba uczestników: 30 uczniów, podzielonych na 3 grupy szkoleniowe po 10 osób. 
Miejsce szkolenia:  

 zajęcia teoretyczne w salach dydaktycznych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz; 

 Wykonawca zapewnia plac manewrowy na zajęcia praktyczne. 
Sposób organizacji (dla jednej grupy szkoleniowej): 

 zajęcia teoretyczne dla grupy 10-osobowej;  
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 zajęcia praktyczne w 2 grupach 3-osobowych i w 1 grupie 4-osobowej; 

 zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli, z tym, że w dniach nauki szkolnej tylko 
popołudniami, natomiast w weekendy i dni, kiedy nie odbywa się nauka szkolna – w ciągu całego 
dnia; 

 szkolenie kończy się przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego; uczestnik szkolenia, który 
uzyska z niego wynik pozytywny otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;  

 po ukończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia na koszt wykonawcy przystąpią do egzaminu 
państwowego przed komisją kwalifikacyjną UDT; uczestnik szkolenia, który zda ten egzamin 
otrzyma zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez 
UDT; 

 Wykonawca zapewnia wymagane badania lekarskie i ubezpieczenie NNW, przekazuje uczestnikom 
materiały dydaktyczne, dokonuje opłaty za egzaminy i wydanie odpowiednich zaświadczeń. 

 
Część II - Kurs koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III 
Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do przystąpienia do egzaminu i 
uzyskania uprawnień państwowych w zawodzie operatora koparko-ładowarek III kl. wszystkie typy. 
Zakres (program) szkolenia: zajęcia przeprowadzone w oparciu o program Instytutu Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, obejmujące 134 godz. (w tym 82 zajęć 
praktycznych) dla jednej grupy szkoleniowej. 
Zakładany termin realizacji: III–V 2019 (1 grupa), I-V 2020 (2 grupa). 
Przewidywana liczba uczestników: 24 uczniów, podzielonych na 2 grupy szkoleniowe po 12 osób. 
Miejsce szkolenia: 

 Wykonawca zapewnia salę dydaktyczną i park maszynowy z placem manewrowym akredytowane 
przez IMBiGS na realizację zajęć teoretycznych i praktycznych. 

Sposób organizacji (dla jednej grupy szkoleniowej): 

 zajęcia teoretyczne dla grupy 12-osobowej, zajęcia praktyczne – w 3 grupach po 4 osoby;  

 zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli, z tym, że w dniach nauki szkolnej tylko 
popołudniami, natomiast w weekendy i dni, kiedy nie odbywa się nauka szkolna – w ciągu całego 
dnia; 

 szkolenie kończy się przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego; uczestnik szkolenia, który 
uzyska z niego wynik pozytywny otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;  

 po ukończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia na koszt wykonawcy przystąpią do egzaminu 
państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez  IMBiGS; uczestnik szkolenia, który 
zda ten egzamin otrzyma świadectwo i książeczkę operatora, zgodnie z odpowiednim 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (z późn. zm.); 

 Wykonawca zapewnia wymagane badania lekarskie i ubezpieczenie NNW, przekazuje uczestnikom 
materiały dydaktyczne, dokonuje opłaty za egzaminy i wydanie odpowiednich zaświadczeń. 

 
Część III - Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym 
Cel szkolenia: zdobycie przez uczniów odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych 
do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz wykonywania usług chemizacyjnych zgodnie 
z wymogami ochrony środowiska 
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Zakres (program) szkolenia: szkolenie podstawowe zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2013 w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (z późn. 
zm.), obejmuje realizację 14 godz. (w tym 3,5 godz. zajęć praktycznych).  
Zakładany termin realizacji: III–VI 2019 (1 grupa), II-VI 2020 (2 grupa). 
Przewidywana liczba uczestników: 45 uczniów, podzielonych na dwie grupy (1 grupa – 25 osób, 2 grupa 
– 20 osób). 
Miejsce szkolenia: szkolenie odbędzie się na terenie Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz. 
Sposób organizacji (dla jednej grupy szkoleniowej):  

 zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli, z tym, że w dniach nauki szkolnej tylko 
popołudniami, natomiast w weekendy i dni, kiedy nie odbywa się nauka szkolna – w ciągu całego 
dnia; 

 wdrożony będzie system ewaluacji postępów uczniów w oparciu o jednolite kryteria w ramach 
następujących etapów: 
1. ETAP I – zakres – zdefiniowanie w ramach programu nauczania grupy docelowej objętej 

zajęciami dodatkowymi rozwijającymi wiedzę i umiejętności zawodowe uczniów;  
2. ETAP II – wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia w wyniku 

przeprowadzonych zajęć; 
3. ETAP III – ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny 

po zakończeniu zajęć; 
4. ETAP IV – porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III z przyjętymi wymogami 

(określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu zajęć ucznia; 

 szkolenie kończy się przeprowadzeniem testu sprawdzającego; uczestnik szkolenia, który uzyska z 
niego wynik pozytywny otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do   
wykonywania zabiegów środkami  ochrony  roślin przez okres 5 lat;  

Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne dla uczestników. 
 
Wymagania wspólne dla wszystkich części dotyczące realizacji szkoleń/zajęć.  

 
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:  
1) współpracować z koordynatorem szkolnym projektu w ZS, CKU w Gronowie;  
2) prowadzić zajęcia zgodnie z ustalonym harmonogramem i programem zajęć;  
3) prowadzić dokumentację zajęć według wzorów przekazanych przez Zamawiającego (m.in. 

dzienniki zajęć);  
4) informować na bieżąco Zamawiającego o stanie realizacji zajęć pod względem merytorycznym, 

jakościowym i ilościowym, a także o wszelkich zaistniałych problemach w realizacji (w 
szczególności o odwołaniu zajęć, zmianach w harmonogramie, niskiej frekwencji uczniów); 

5) właściwe oznaczyć miejsca realizacji informacją o realizowaniu zajęć w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz prowadzić inne działania w  zakresie 
informacji i promocji zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów 
polityki spójności 2014-2020”; Zamawiający udostępni Wykonawcy plakaty oraz treść 
obowiązujących wytycznych w ww. zakresie; 

6) upowszechniać efekty zajęć poprzez sporządzenie (lub zapewnienie) dokumentacji zdjęciowej; 
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7) przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu zajęć oryginały dokumentów, w tym 
dziennik zajęć, dokumentację zdjęciową oraz imienne certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu 
zajęć;  

8) przestrzegać obowiązki, zalecenia i terminy wynikające z realizacji umowy;  
9) dbać o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji umowy 

(odpowiedzialność materialna za powierzone mienie – w przypadku realizacji przedmiotu 
zamówienia w ZS, CKU w Gronowie);  

10) przestrzegać zasad BHP i ppoż.;  
11) aktualizować dane niezbędne do prawidłowej realizacji umowy (np. adres, konto bankowe, 

oświadczenia, itp.). 
 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Ocena tego warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów: 

 dla części I: zaświadczenie o udostępnieniu programu opracowanego przez Urząd Dozoru 
Technicznego do użytku podczas szkoleń w tym zakresie; 

 dla części II: potwierdzenie wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego w Warszawie uprawniające do prowadzenia szkoleń w tym zakresie; 

 dla części III: zaświadczenie o wpisie do rejestru GIORIN / WIORIN w Bydgoszczy w zakresie 
szkoleń w tym zakresie.  

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował 
co najmniej 1 wykładowcą/instruktorem posiadającym odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, 
doświadczenie do wykonania zamówienia. 

 dla części I: instruktor prowadzący zajęcia praktyczne – posiadający kwalifikacje potwierdzone 
przez UDT zaświadczeniem kwalifikacyjnym w grupie, kategorii i zakresie  - rodzaju urządzenia 
odpowiedniego dla zakresu szkolenia; 

 dla części II: 1) wykładowca – co najmniej średnie wykształcenie techniczne, przygotowanie 
pedagogiczne oraz doświadczenie zawodowe przy eksploatacji maszyn określonej specjalności; 2) 
instruktor prowadzący zajęcia praktyczne – co najmniej zawodowe wykształcenie techniczne oraz 
uprawnienia najwyższej klasy przewidziane dla danej specjalności. 

 dla części III: 1) wykładowca - wykształcenie średnie lub wyższe albo studia podyplomowe z 
zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, techniki rolniczej i leśnej; 2) wykładowca w części 
dotyczącej bhp: kwalifikacje wymagane od doradców rolniczych wraz z wpisem na liście Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, lub wykształcenie średnie lub wyższe albo studia 
podyplomowe z bhp. 

Wymaga się przeprowadzenie przez wskazane osoby co najmniej 2 szkoleń grupowych o tematyce 
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert – dla każdej części oddzielnie. 
Ocena tego warunku nastąpi na podstawie informacji zawartych w załączonym wykazie osób 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
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zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności w ramach zamówienia, a także podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji 
zamówienia zapewni: 

 części I: park maszynowy z co najmniej dwoma wózkami jezdniowymi podnośnikowymi o napędzie 
silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia z aktualnym zezwoleniem na użytkowanie 
wydanym przez UDT oraz plac manewrowy do prowadzenia zajęć praktycznych spełniający 
wymogi BHP; 

 dla części II: sala dydaktyczna spełniająca wymogi BHP, wyposażona w pomoce dydaktyczne, 
posiadająca zaplecze sanitarne; park maszynowy z co najmniej dwiema koparko-ładowarkami do 
zajęć praktycznych, sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do użytkowania; plac manewrowy 
umożliwiający przeprowadzenie zajęć praktycznych, spełniający wymogi BHP, posiadający 
zaplecze sanitarne; 

 dla części III – nie dotyczy. 
Ocena tego warunku nastąpi na podstawie informacji zawartych w załączonym wykazie bazy 
szkoleniowej i urządzeń technicznych wraz z opisem miejsca realizacji szkolenia i urządzeń 
technicznych wykorzystanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 
 
5. Sposób oceny spełnienie warunków udziału w postępowaniu: Ocena warunków udziału w 

postępowaniu oparta będzie o formułę: spełnia/nie spełnia 
6. Kryteria oceny ofert: 
część I i II cena oferty – waga 70 % 
W kryterium cena oferty: 
Cena oferty (C) – oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma max. liczbę 100 pkt. x waga kryterium 
(70%). Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, wg wzoru:  

 
C = (C min / Cb) x 100 x 70 % 

gdzie: 
C – łączna ilość punktów przyznana ofercie, za  kryterium „cena oferty”  
C min - najniższa cena spośród badanych ofert      
C b - cena badanej oferty                    
100 - współczynnik stały 
70 % - waga procentowa kryterium 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.  
 
Odległość miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych (dotyczy części II) i zajęć praktycznych 
(dotyczy części I i części II) od ZS, CKU w Gronowie, ustalona według strony internetowej 
https://www.dojazd.org – waga 30% 

 do 25 km – 30 pkt 

 od 26-50 km – 15 pkt  

 powyżej 50 km – 0 pkt 
 
P = C +  O  

gdzie: 
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 P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie  

 C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium – cena oferty 

 O – odległość miejsca przeprowadzenia zajęć  
 
część III  cena oferty – waga 100 % 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. 
Każda oferta może uzyskać za dane kryterium 0 – 100 pkt przy zastosowaniu wzoru: 
 

 najniższa oferowana cena spośród     
 złożonych ofert     
Liczba punktów = ---------------------------------------- x 100 pkt  
 cena oferty badanej     

 
7. Sposób obliczania stopnia spełnienia kryteriów oceny oferty: j. w. 
8. Opis sposobu mierzenia stopnia spełnienia każdego kryterium oceny oferty: 
9. Termin składania ofert: 27 lutego 2019 r. godz. 10. Miejsce składania ofert: siedziba 

zamawiającego, pokój nr 100. Oferty w formie pisemnej. 
10. Termin realizacji zamówienia:  

część I   III–V 2019 r. (1 grupa), X-XII 2019 (2 i 3 grupa) 
część II   III–V 2019 r. (1 grupa), I-V 2020 (2 grupa)  
część III  III–VI 2019 r. (1 grupa), II-VI 2020 (2 grupa) 
 

11. Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: 
 

część I)  
szkolenia kierowca wózków jezdniowych: zaświadczenie o udostępnieniu programu opracowanego 
przez Urząd Dozoru Technicznego do użytku podczas szkoleń w tym zakresie; 
część II)  
kurs operator koparko-ładowarki: Potwierdzenie wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego w Warszawie uprawniające do prowadzenia szkoleń w tym zakresie; 
część III)  
szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin: zaświadczenie o wpisie do rejestru GIORIN / 
WIORIN w Bydgoszczy w zakresie szkoleń w tym zakresie; 
 
dla każdej części - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności w ramach 
zamówienia, a także podstawie do dysponowania tymi osobami. 
dla części I) i II)  wykaz bazy szkoleniowej i urządzeń technicznych wraz z opisem miejsca realizacji 
szkolenia i urządzeń technicznych wykorzystanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
 
Dokumenty, o których mowa w pkt 11 zapytania ofertowego składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
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zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie winno być sporządzone w sposób 
uniemożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 
dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę/y nie wymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być 
przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność oryginałem kopii. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 
o których mowa w pkt 5 specyfikacji innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 
12. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Anna Stanula, adres email: 

przetargi@powiattorunski.pl 
 
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek 
z ofert jeśli wartość najkorzystniejszej oferty przekracza środki zaplanowane w budżecie jednostki na 
to zadanie. 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako „Oferta 
wykonania zamówienia nr OR.272.2.3.2019 część …”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) 
wykonawcy i adres jego siedziby. 

 
Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia 
publicznego. 
W załączeniu: 

1. formularz oferty  
2. załączniki  

 
Opracował: Anna Stanula, gł. specjalista ds. zamówień publicznych 
 
Zatwierdził: Czesław Makowski, Sekretarz Powiatu 

 
* niepotrzebne usunąć 
** w razie zastosowania, należy zmienić czcionkę oraz usunąć nawiasy i skrót np. 



 
Załącznik nr 6 do  

Instrukcji zamówień publicznych 

Strona 8 z 11 

 

Zamawiający:  
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu  
 

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie szkoleń specjalistycznych  
dla uczestników projektu  „Powiatowi Zawodowcy” 

Nr referencyjny nadany sprawie: OR.272.2.3.2019  
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

Oferta dotyczy realizacji części … 

Nazwa/y Wykonawcy/ów 
w przypadku ofert składanych przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie należy podać wszystkich 
wykonawców składających wspólnie ofertę 

Adres wykonawcy/ów: 

 
 

 
 

 
 
 

NIP  
 

REGON   
 

PESEL  
(w przypadku wykonawców, będących osobami fizycznymi) 

 

KRS/CEiDG  
 

Status podatnika VAT  
 

Stwierdzenie niezgodności tych danych z danymi znajdującymi się w odpowiednich rejestrach stanowi podstawę do odstąpienia 
od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

 
OFERTA  

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie na 
warunkach i w terminie wskazanym przez zamawiającego tj.: za kwotę; …… zł brutto (słownie: 
złotych …………………………………..…….), w tym:  

a) kwota netto ..... zł (słownie …….. złotych), 
b) podatek od towarów i usług (VAT) …… zł (słownie: ……. złotych) 

 
Odległość miejsca przeprowadzenia zajęć od ZS CKU w Gronowie …. km. 
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Mechanizm odwrotnego obciążenia  
Wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: TAK/NIE 
                                                                                                                        (niepotrzebne skreślić) 
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których świadczenie lub dostawa prowadzi do powstania obowiązku 
podatkowego:  ……………………………………………………………………… 

c) Klasyfikacja PKWiU: …………………………………      
d) wartość bez kwoty podatku: ……………………………… 

                                                                                                                        
 
 
……………………………..                                                ……………………………….. 
    Miejscowość                                                                         data i podpis oferenta z podaniem funkcji 
 
 
 
Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i w pełni akceptuję warunki opisane  

w tym zapytaniu, 
2) oświadczam, iż warunki wykonania zamówienia są nam znane i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

akceptujemy jednocześnie przedstawiony nam wzór umowy, a w przypadku wyboru naszej 
oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez 
zamawiającego, 

3) oświadczam, iż oferta pozostaje ważna przez 30 dni od dnia terminu składania ofert, 
4) jestem osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu ………………… (nazwa wykonawcy) 
 
Oświadczam również, że nie pozostaję w związkach ekonomicznych i osobistych  
z Zamawiającym, to jest: 
1) nie jestem krewnym ani powinowatym do drugiego stopnia kierownictwa podmiotu 

zamawiającego ani osób wymienionych w treści zapytania ofertowego, 
2) w ciągu roku od dnia złożenia niniejszej oferty nie zatrudniałem/łam ani nie zlecałem/łam 

odpłatnego wykonania jakichkolwiek prac osobom wymienionym  
w treści zapytania ofertowego. 

 
 
……………………………..                                                ……………………………….. 
          Miejscowość                                                                  data i podpis wykonawcy z podaniem funkcji 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Niniejszym realizujemy obowiązek informacyjny 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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem 
decydującym o tym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe jest, Starosta Toruński z siedzibą w 
Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń (dalej „My”, „Zamawiający”). Możesz się z nim kontaktować 
w następujący sposób: listownie na adres podany wyżej, e-mailowo starostwo@powiattorunski.pl 
telefonicznie 56/ 662 88 88. 
 
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych 
osobowych? Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane 
kontaktowe:  
e-mail: iod@powiattorunski.pl 
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń  
 
Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie, z treści kierowanych do nas pytań o wyjaśnienie 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także z Twojej oferty. 
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zamawiającego? 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego zawartej z Tobą, w tym do kontaktowania się z Tobą w celu realizacji 
umowy, jak również w celu archiwizacyjnym.  
 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych 
osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą: 

 nazwę (firmę) – imię i nazwisko w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

 adres wykonawcy,  

 adres email, 

 imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez Ciebie do kontaktu. 
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z 
Tobą umowy. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych 
niezbędnych danych np. względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie 
Twoich danych jest dobrowolne.  
 
Jakie masz uprawnienia wobec Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych? Gwarantujemy 
Tobie prawo dostępu do Twoich danych i ich sprostowania, wynikające z ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych.  
Z uprawnień tych możesz skorzystać w odniesieniu do żądania sprostowania danych - zauważysz że 
Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, lub zostaniesz wezwany przez Zamawiającego do ich 
sprostowania.  
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Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Twoich danych 
osobowych do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 
Prezes UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
Komu udostępniamy Twoje dany osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy dostawcom: systemu 
elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmiotom wspierającym 
nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniając usługi płatnicze. Możemy 
przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, każdemu kto skorzysta z prawa dostępu do 
informacji publicznej, a także na wystąpienie o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami zgodnie z 
ustawą Prawo zamówień publicznych.  
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas 
obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: 

 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

 wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 
podatkowych i rachunkowych, 

 archiwizacyjnych – maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.  
 

Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje 
dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
 
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym profilowanie) w sposób 
wpływający na Twoje prawa? Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany 
 
 


