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Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Komisji edukacji Narodowej 1A 

4S-303 NYSA
46. tei. 77 433 35 56 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę dwóch 
zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego z oprogramowaniem, monitora 
i akcesoriów w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub 
Rodzica", Działanie 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

DEFINICJE :

Ilekroć w dalszej części niniejszego zapytania ofertowego jest mowa o:

a) „Specyfikacji" - należy przez to rozumieć treść niniejszego zapytania ofertowego
b) „Wykonawcy" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia,

c) „Zamawiającym" lub „Beneficjencie" - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nysie.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego (Beneficjenta)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 
48-303 Nysa 
tel: 77 433 35 56 
REGON: 004501963

KOD CPV -  30236000-2

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579) ze 
względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 30.000 EURO i jest prowadzone w oparciu 
o uregulowania wewnętrzne obowiązujące u zamawiającego oraz Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch zestawów komputerowych składających się 
z komputera stacjonarnego z oprogramowaniem, monitora i akcesoriów w ramach projektu „Włączenie 
społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica", Działanie 8.2 Włączenie społeczne 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
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1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa dwóch zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego 
z oprogramowaniem, monitora i akcesoriów

- Procesor Intel Core i3-8100 (4 rdzenie, 3.60 GHz, 6 MB cache)
- Pamięć RAM 4 GB (DIMM DDR4, 2400 MHz)
- Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 8 GB
- Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1
- Karta graficzna Intel UHD Graphics 630
- Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona
- Dysk HDD SATA 7200 obr. 1000 GB
- Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk M.2 Możliwość montażu dysku M.2
- Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
- Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
- Kamera internetowa Brak
- Łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth
- Rodzaje wejść / wyjść - panel przedni USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wyjście 
słuchawkowe/głośnikowe -1 szt. Czytnik kart pamięci -1 szt.
- Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny USB 2.0 - 4 szt. Wejście/wyjścia audio - 3 szt. RJ-45 (LAN) -1  szt. 
VGA (D-sub) -1  szt. HDMI -1  szt. AC-in (wejście zasilania) -1 szt.
- Porty wewnętrzne (wolne) PCI-e xl6  -1 szt. PCI-e x l -1  szt. SATA III -1  szt.M.2 -1  szt.
- Zasilacz 200 W
- Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
- Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
- Wysokość 292 mm
- Szerokość 93 mm
- Głębokość315 mm
- Waga 4,1 kg
- Dodatkowe informacje Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
- Dołączone akcesoria Kabel zasilający Mysz przewodowa Klawiatura przewodowa
- Gwarancja 36 miesięcy

Parametry są podane poglądowo z dopuszczaniem równoważnych rozwiązań.

Specyfikacja Monitora

- Przekątna ekranu 21,5"
- Powłoka matrycy Matowa
- Rodzaj matrycy LED, VA
- Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FulIHD)
- Format ekranu 16:9
- Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz
- Wielkość plamki 0,248 x 0,248 mm
- Jasność 250 cd/m2
- Kontrast statyczny 3 000:1
- Kontrast dynamiczny 8 000 000:1
- Kąt widzenia w poziomie 178 stopni
- Kąt widzenia w pionie 178 stopni
- Czas reakcji 12 ms
- Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 min
- Rodzaje wejść / wyjść VGA (D-sub) -1  szt. HDMI -1 szt. AC-in (wejście zasilania) -1  szt.
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-TunerTV Nie
- Głośniki Nie
- Obrotowy ekran (PIVOT) Nie
- Pobór mocy podczas pracy 18 W
- Pobór mocy podczas spoczynku < 0,3 W
- Szerokość 505 mm
- Wysokość (z podstawą) 395 mm
- Głębokość (z podstawą) 180 mm
- Waga 4,8 kg
- Dodatkowe informacje Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Regulacja kąta pochylenia 
(Tilt), Gwarancja NBD Monitor Replacement 36 miesięcy
- Dołączone akcesoria Kabel VGA Kabel zasilający Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
- Gwarancja 36 miesięcy

Parametry są podane poglądowo z dopuszczaniem równoważnych rozwiązań.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji legalności oprogramowania, a w sytuacji, gdy proces 
będzie dłuższy niż termin płatności wobec dostawcy, zostaje on automatycznie wydłużony.

Planowana ilość zakupionych zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego 
z oprogramowaniem, monitora i akcesoriów to 2 szt.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1.Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki 
udziału w postępowaniu:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku.

b) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku.

c) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku.

2. Przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w stosunku do osób fizycznych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

V. Opis kryteriów wyboru oferty

100% ceny

VI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego
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w odpowiednim załączniku.
2. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym 
podatkiem.
4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
5. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją 
przedmiotu zamówienia.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być 
sporządzone w języku polskim.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą: Paulina Kral tel. 774472394.
3. Osoba do kontaktu: Szymon Bednarz tel. 774472408, Paulina Kral tel. 774472394.

VIII. Termin związania oferta

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 
tj. od dnia otwarcia ofert włącznie.
2. Termin realizacji: 04.09.2019r.
3. Miejsce dostarczenia towaru: Kąpielisko Miejskie, ul. Kornela Ujejskiego 25

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru 
określonego w odpowiednim załączniku.
4. Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
5. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane oraz połączone 
ze sobą.
6. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób 
niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub dokumentach 
złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające powyższe informacje 
winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy 
oznaczyć klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W sytuacji, 
gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub 
są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
7. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez
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Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez 
Wykonawcę.
8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup 
i dostawę dwóch zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego 
z oprogramowaniem, monitora i akcesoriów w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- 
Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica" pocztą/kurierem (liczy się data wpływu do siedziby 
Zamawiającego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji 
Narodowej 1A, 48-303 Nysa do dnia 26.08.2019 r. do godz. 10.00. Do oferty należy dołączyć 
obowiązkowo specyfikację urządzenia, na które składane jest zapytanie ofertowe.
9. Na opakowaniu/kopercie powinien znajdować się adres Zamawiającego, nazwa postępowania, 
nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez otwierania można było odesłać ofertę w przypadku 
jej wpłynięcia po terminie.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem ofert 
wycofanych.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 26.08.2019 r. do godziny 10.00 na adres: Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nysie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa.
2. Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert 26.08.2019 r. o godzinie 10.15.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania 
ofertowego bez podawania przyczyny.

Załącznik Nr 1 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik Nr 2 -  Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 3 -  Klauzula 
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie

Nysa, dnia 21.08.2019r. Podpis Dyrektora

Koordynatiirka Projdu 
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Załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert z dnia 21.08.2019r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawę dwóch zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego 
z oprogramowaniem, monitora i akcesoriów w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie 
Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica", Działanie 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Zakup i dostawa dwóch zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego 
z oprogramowaniem, monitora i akcesoriów

- Procesor Intel Core i3-8100 (4 rdzenie, 3.60 GHz, 6 MB cache)
- Pamięć RAM 4 GB (DIMM DDR4, 2400 MHz)
- Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 8 GB
- Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1
- Karta graficzna Intel UHD Graphics 630
- Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona
- Dysk HDD SATA 7200 obr. 1000 GB
- Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk M.2 Możliwość montażu dysku M.2
- Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
- Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
- Kamera internetowa Brak
- Łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth
- Rodzaje wejść / wyjść - panel przedni USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wyjście 
słuchawkowe/głośnikowe -1 szt. Czytnik kart pamięci -1 szt.
- Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny USB 2.0 - 4 szt. Wejście/wyjścia audio - 3 szt. RJ-45 (LAN) -1  szt.
VGA (D-sub) -1  szt. HDMI -1  szt. AC-in (wejście zasilania) -1 szt.
- Porty wewnętrzne (wolne) PCI-e xl6  -1 szt. PCI-e x l -1  szt. SATA III -1  szt.M.2 -1  szt.
- Zasilacz 200 W
- Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
- Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
- Wysokość 292 mm
- Szerokość 93 mm
- Głębokość315 mm
- Waga 4,1 kg
- Dodatkowe informacje Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
- Dołączone akcesoria Kabel zasilający Mysz przewodowa Klawiatura przewodowa
- Gwarancja 36 miesięcy

Parametry są podane poglądowo z dopuszczaniem równoważnych rozwiązań.

Specyfikacja Monitora
- Przekątna ekranu 21,5"
- Powłoka matrycy Matowa
- Rodzaj matrycy LED, VA
- Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FulIHD)
- Format ekranu 16:9
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- Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz
- Wielkość plamki 0,248 x 0,248 mm
- Jasność 250 cd/m2
- Kontrast statyczny 3 000:1
- Kontrast dynamiczny 8 000 000:1
- Kąt widzenia w poziomie 178 stopni
- Kąt widzenia w pionie 178 stopni
- Czas reakcji 12 ms
- Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 min
- Rodzaje wejść / wyjść VGA (D-sub) -1 szt. HDMI -1  szt. AC-in (wejście zasilania) -1  szt.
-TunerTV Nie
- Głośniki Nie
- Obrotowy ekran (PIVOT) Nie
- Pobór mocy podczas pracy 18 W
- Pobór mocy podczas spoczynku < 0,3 W
- Szerokość 505 mm
- Wysokość (z podstawą) 395 mm
- Głębokość (z podstawą) 180 mm
- Waga 4,8 kg
- Dodatkowe informacje Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Regulacja kąta pochylenia 
(Tilt), Gwarancja NBD Monitor Replacement 36 miesięcy
- Dołączone akcesoria Kabel VGA Kabel zasilający Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
- Gwarancja 36 miesięcy

Parametry są podane poglądowo z dopuszczaniem równoważnych rozwiązań.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji legalności oprogramowania, a w sytuacji, gdy proces 
będzie dłuższy niż termin płatności wobec dostawcy, zostaje on automatycznie wydłużony.

Planowana ilość zakupionych zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego 
z oprogramowaniem, monitora i akcesoriów 2 szt.

Data i podpis
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Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania ofert z dnia 21.08.2019r.

Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 
Tel. 77 433 35 56

Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy:.........................................................
Adres Wykonawcy:..........................................................
NIP:.................................................................................
REGON (jeśli dotyczy):......................................................
KRS (jeśli dotyczy):............................................................
Seria i nr dowodu osobistego:.........................................
Telefon:............................................................................
Adres e-mail:....................................................................

TREŚĆ OFERTY

Nazwa zamówienia: zakup i dostawę dwóch zestawów komputerowych składających się z komputera 
stacjonarnego z oprogramowaniem, monitora i akcesoriów w ramach projektu Włączenie społeczne 
w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica", Działanie 8.2 Włączenie społeczne 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

1. Za zakup i dostawę dwóch zestawów komputerowych składających się z komputera 
stacjonarnego z oprogramowaniem, monitora i akcesoriów oferuję cenę brutto 
........................................................zł.

2. Jako Wykonawca oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego 
postępowania i że spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz posiadam uprawnienia 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie 
składanej oferty.

3. Jako Wykonawca oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Do oferty załączam:

(data i podpis osoby uprawnionej)
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Załącznik Nr 3 do zaproszenia do składania ofert z dnia 21.08.2019r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13-14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 48-303 Nysa, tel. 77 447 23 70.

Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych to Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 48-303 Nysa, tel. 77 447 23 70, e-mail iod(5>ops-nvsa.pl.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-e 
unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub statutowych wynikających 
ze szczegółowych przepisów prawa lub zawartych umów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w szczegółowych przepisach 
prawa, dla zachowania celów archiwalnych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz 
prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 
Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego 
rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, 
a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym organom na podstawie 
przepisów prawa.

W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, nie będą profilowane.
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Załącznik Nr 4 do zaproszenia do składania ofert z dnia 21.08.2019r.

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 ROPO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
R0D01) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.*

rozporządzenie 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).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

•( °  Opolskie dla Rodziny


