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Data: 10/01/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr 03/BZP/IZS/2019 

Przygotowanie i realizacja badania ilościowego w ramach projektu „Nowy model współpracy 

instytucji zatrudnienia socjalnego”  

 

Fundacja Fundusz Współpracy jest partnerem projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia 

socjalnego”, nr  umowy: POWR.02.05.00-00-0210/18 (dalej: Projekt), którego celem jest wypracowanie 

i testowe zastosowanie modelu współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego (dalej: IZS) oraz innych 

podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy społecznej oraz instytucji wsparcia rynku pracy. 

Współpraca ta, ma prowadzić do rozwijania w IZS zdolności do kształcenia kadr, mogących dostarczać 

na lokalnych rynkach usługi społeczne. 

Projekt obejmuje szerokie spektrum badań społecznych prowadzonych metodami jakościowymi i 

ilościowymi, które mają na celu opis i wyjaśnienie procesów kształtowania się lokalnych rynków usług 

społecznych. Zadaniem komponentu ilościowego, jest opis i identyfikacja podstawowych mechanizmów 

kształtujących podaż i popyt na te usługi. Badanie ankietowe prowadzone metodami CATI i CAWI 

zostanie skierowane do czterech grup respondentów:: 

a. wybranych jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, 

b. wybranych podmiotów ekonomii społecznej,  

c. instytucji zatrudnienia socjalnego, 

d. wszystkich Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Polsce. 

Propozycja metody doboru próby i schematu badania stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. Liczebność próby, łącznie dla respondentów z grup a), b) i c) wynosi przynajmniej 1000 

(tysiąc) podmiotów, a dla respondentów z grupy d) 16 (szesnaście) podmiotów.  

W ramach Projektu, usługi społeczne są stosunkowo wąsko definiowane i odnoszą się przede 

wszystkim do usług wspierających mieszkańców i rodziny oraz dostarczanie usług publicznie 

użytecznych tj. takich, których efektem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.  

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem 

poniższych wymagań: 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest badanie ilościowe przeprowadzone metodami ilościowymi, na które 

składa się przynajmniej  1016  skutecznie zebranych ankiet zgodnie z zaproponowaną w załączniku 

nr 2 próbą oraz wskazane niżej czynności: 

1. Zapoznanie się z przygotowanymi przez zamawiającego propozycjami narzędzi badawczych i 

koncepcją badania. Na ich podstawie wykonawca przygotuje procedurę określenia właściwego 



 
 

 

 

 

respondenta w badanym podmiocie oraz opracuje scenariusze prowadzenia rozmów i 

wywiadów dla osób realizujących badanie. Przygotowywana przez wykonawcę procedura 

będzie zawierała ankietę preselekcyjną wykonywaną metodą CATI (Computer-Assisted 

Telephone Interview) oraz opis sposobu postępowania zmierzającego do uzyskania możliwie 

dużego zwrotu podczas ankiety CAWI realizowanej w wyselekcjonowanych podmiotach. 

Podstawowym celem ankiety preselekcyjnej będzie weryfikacja statusu podmiotu oraz 

wskazanie właściwego, kompetentnego respondenta do udziału w badaniu prowadzonym 

metodą CAWI. Dodatkowo, powinny zostać zebrane podstawowe informacje o podmiocie.   

2. Przygotowanie szczegółowego planu realizacji badania, wraz z procedurą przepływu informacji 

umożliwiającą Zamawiającemu na monitorowanie postępu prac oraz pełny wgląd i 

przedstawienie do akceptacji strony wizualnej oraz informacyjnej ankiet internetowych, 

dostępnych dla respondentów.     

3. Przygotowanie i realizacja pilotażu, którego celem będzie zweryfikowanie: poprawności 

narzędzi badawczych oraz procedury docierania do uczestników badania. Dla grupy a), b) i c) 

pilotaż powinien objąć poprawność narzędzia oraz procedur dotarcia do podmiotów będących 

uczestnikami badania. W przypadku ROPS, pilotaż powinien objąć poprawność narzędzia oraz 

sposobu określania właściwego respondenta w instytucji. Wnioski z pilotażu wykonawca 

przedstawi zamawiającemu na spotkaniu w siedzibie zamawiającego wraz z propozycjami 

wprowadzenia ewentualnych poprawek w kwestionariuszach oraz procedurach.  

4. Przygotowanie operatu doboru próby i przedstawienie go do akceptacji zamawiającego.  

5. Przeprowadzenie ankiet preselekcyjnych metodą CATI, a następnie realizacja łącznie 

przynajmniej 1016 (tysiąca szesnastu) wywiadów skutecznie przeprowadzonych metodą CAWI 

(Computer-Assisted Web Interview) w grupach podmiotów a), b) i c), lub metodą CATI w grupie 

d). W grupach a),b) i c), należy zrealizować próbę zgodną z opisem zawartym w załączniku nr. 

2., w grupie c) badaniem objęte powinny być wszystkie ROPS w Polsce (16 podmiotów) 

6. Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji przez zamawiającego kluczy kodowych do pytań 

otwartych.  

7. Przekazanie uzyskanego materiału, jako zbioru danych surowych razem ze słownikiem i 

etykietami zmiennych oraz ich wartości  w tym z zakodowanymi pytaniami otwartymi. Zbiory 

danych w formatach spss, sav i xls. 

8. Przygotowanie raportu podsumowującego przebieg badania oraz frekwencje odpowiedzi dla 

poszczególnych pytań. Raport w formacie MS Word oraz pliki o których mowa w pkt. 7., 

powinny zostać dostarczone na adres poczty elektronicznej, który zostanie wskazany w 

umowie, oraz w formie drukowanej opatrzonej podpisem Wykonawcy na adres siedziby 

Zamawiającego. 

Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją całości badania bądź 

którejkolwiek jego części (np. dojazdy, wynagrodzenie respondentów). Wszelkie koszty ponosi 

Wykonawca.   

II. Kod/y i nazwa CPV: 

79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka 

 

 

 



 
 

 

 

 

III. Źródło finansowania:  

Projekt „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” realizowany w ramach II Osi 

priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”, konkurs nr POWR.02.05.00-

IP.03-00-015/17 „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia 

socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Umowa nr POWR.02.05.00-00-0210/18-00. 

 

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia:  

do 28 lutego 2019 r. 

V. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe): 

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki: 

1. Stworzy zespół badawczy posiadający doświadczenie w prowadzeniu i realizacji badań 

ilościowych na terenie całego kraju, który przeprowadził w ciągu ostatnich 24 miesięcy 

przynajmniej 3 badania ilościowe, na próbie ogólnopolskiej, o wartości zamówienia 

przynajmniej 100 000 złotych (sto tysięcy złotych).  

2. Zespół badawczy odpowiedzialny za realizację niniejszego badania będzie kierowany przez 

osobę, która w ciągu ostatnich 24 miesięcy nadzorowała przynajmniej dwa badania ilościowe 

dotyczące i realizowane w środowisku instytucji: pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, 

ekonomii społecznej lub jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Informacje na temat doświadczenia zespołu badawczego i jego kierownika należy przedstawić w 

ramach oferty wraz z oświadczeniem, że wskazany w ofercie zespół będzie realizowała niniejsze 

zamówienie.  
 

VI. Kryteria oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (%) 
Liczba możliwych do 
uzyskania punktów 

1. Cena  45% 45 

2. 
Doświadczenie w realizacji badań metodą 
CAWI i CATI (Dotyczy okresu: grudzień 
2017-grudzień 2018) 

20% 20 

3. 

Doświadczenie w realizacji badań w 
zakresie ekonomii społecznej, zatrudnienia 
socjalnego lub pomocy społecznej (Dotyczy 
okresu grudzień 2017-grudzień 2018.) 

15% 15 

4.  Opis procedury nadzoru i kontroli jakości 
realizacji badania 

15% 15 

5. Wykonawca jest podmiotem ekonomii 
społecznej 

5% 5 

 Łącznie 100% 100 

 
Ad.1 Cena  
 



 
 

 

 

 

Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona całkowicie w kwotach brutto 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Cena całkowita określona przez Oferenta pozostanie stała w 

okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom.  

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena całkowita oferty najtańszej  

---------------------------------- x liczba możliwych do uzyskania punktów= liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

Ad. 2. Doświadczenie w realizacji badań metodą CAWI i CATI 

Aby otrzymać punkty za badanie, wykonawca musi przedstawić protokół odbioru (jeśli zawiera 

informację o wykorzystaniu wymienionych w kryterium technik badawczych), link do dostępnego w sieci 

Internet lub dołączyć plik w formacie pdf lub wydruk raportu z badań z odniesieniem do stron 

opisujących metodologię badania. Punkty zostaną przyznane w oparciu o poniższą tabelę.  

 Lp.  Wartość jaką przyjmuje 

kryterium 
Liczba punktów 

1. Wykonawca w ciągu ostatnich 

12 miesięcy zrealizował 5 lub 

więcej badań ilościowych z 

wykorzystaniem metod CAWI 

lub CATI, na próbach powyżej 

900 respondentów 

20 

2. Wykonawca w ciągu ostatnich 

12 miesięcy zrealizował od 2 do 

4 badań ilościowych z 

wykorzystaniem metod CAWI 

lub CATI, na próbach powyżej 

900 respondentów 

15 

3.  Wykonawca w ciągu ostatnich 

12 miesięcy zrealizował jedno 

badanie ilościowe z 

wykorzystaniem metod CAWI 

lub CATI, na próbach powyżej 

900 respondentów 

10 

4.  Wykonawca w ciągu ostatnich 

12 miesięcy nie zrealizował 

badań ilościowych z 

wykorzystaniem metod CAWI 

lub CATI, na próbach powyżej 

900 respondentów 

0 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Ad. 3. Doświadczenie w realizacji badań w zakresie ekonomii społecznej, zatrudnienia 

socjalnego lub pomocy społecznej 
Aby otrzymać punkty za badanie, wykonawca musi przedstawić protokół odbioru (jeśli w tytule 

przedmiotu zamówienia zawarta jest jednoznaczna informacja o tematyce badania) lub link do 

dostępnego w sieci raportu z badań z odniesieniem do stron opisujących zakres tematyczny badania. 

Punkty zostaną przyznane w oparciu o poniższą tabelę.  
  Lp.  Wartość jaką przyjmuje 

kryterium 
Liczba punktów 

1. Wykonawca w ciągu ostatnich 

12 miesięcy zrealizował 5 lub 

więcej badań w zakresie 

ekonomii społecznej, 

zatrudnienia socjalnego lub 

pomocy społecznej 

15 

2. Wykonawca w ciągu ostatnich 

12 miesięcy zrealizował od 2 do 

4 badań w zakresie ekonomii 

społecznej, zatrudnienia 

socjalnego lub pomocy 

społecznej 

10 

3.  Wykonawca w ciągu ostatnich 

12 miesięcy zrealizował 

przynajmniej jedno badanie w 

zakresie ekonomii społecznej, 

zatrudnienia socjalnego lub 

pomocy społecznej 

7 

4.  Wykonawca w ciągu ostatnich 

12 miesięcy nie zrealizował 

żadnego badania w zakresie 

ekonomii społecznej, 

zatrudnienia socjalnego lub 

pomocy społecznej 

0 

  

Ad. 4. Opis procedury nadzoru i kontroli jakości realizacji badania 

Aby otrzymać punkty, wykonawca musi opisać w jaki sposób sprawowany będzie nadzór nad 

badaniem, w szczególności w zakresie pracy osób realizujących ankiety oraz weryfikacji stopnia 

realizacji próby. Pożądana procedura powinna umożliwiać zamawiającemu co najmniej bieżący dostęp 

do informacji o zaawansowaniu badania.  

 Lp. Wartość jaką przyjmuje 

kryterium 

Liczba punktów 

1. Wykonawca zadeklarował i 

opisał wprowadzenie procedury 

nadzoru i kontroli jakości 

badania w sposób pozwalający 

8-15 



 
 

 

 

 

zamawiającemu na bieżące 

weryfikowanie postępów i 

jakości prowadzonych prac 

2. Wykonawca zadeklarował i 

opisał wprowadzenie procedury 

nadzoru i kontroli jakości 

badania 

4 

3. Wykonawca nie opisał i nie 

zadeklarował wprowadzenia 

procedury nadzoru i kontroli 

jakości realizacji badania 

0 

 

 

 

 

Ad. 5. Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej 

Przez Podmiot Ekonomii Społecznej, rozumie się podmioty wskazane w rozdziale 3, punkt 21) 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (wersja wytycznych MR/2014-2020/18(04)). Punkty zostaną 

przyznane w oparciu o poniższą tabelę.  

  Wartość jaką przyjmuje 

kryterium 
Liczba punktów 

1. Wykonawca jest Podmiotem 

Ekonomii Społecznej 
5 

2. Wykonawca nie jest Podmiotem 

Ekonomii Społecznej 
0 

  

 
VII. Sposób przygotowania oferty: 

 
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 

Oferta Wykonawcy powinna zawierać cenę za realizację całości zamówienia zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą 

uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie 

trwania umowy. 

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i 

załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, 

niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.  



 
 

 

 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wskazania kierownika projektu badawczego, który będzie osobiście 

odpowiedzialny za nadzór nad realizację projektu oraz kontakty z zamawiającym w czasie trwania 

umowy.  

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

 
VIII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:  

 Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1 

 Protokoły odbioru alternatywnie plik pdf z raportem lub wydruk raportu lub link do raportu 
dostępnego online weryfikujące wymagane doświadczenie Wykonawcy w kryterium 
przedmiotowym nr 2 i 3 (punkt VI. Zapytania ofertowego) 

 

IX. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu: 

  

Pan Michał Bargielski adres e-mail: mbargielski[at]cofund.org.pl 

Pani Izabela Kowalska, adres e-mail: ikowalska[at]cofund.org.pl  

X. Ofertę należy przekazać w terminie do:  17 stycznia 2019 r. do godz. 23.59 

 

XI. Ofertę można: 

 

a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 

00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. 

b. przesłać e-mailem na adres: ikowalska[at]cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości 

na komputerze odbiorcy. 

c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, 

ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. 

 

XII. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających; Zmiany w umowie, 
wypowiedzenie, odstąpienie od umowy, kary umowne. 
 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonej w umowie. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w przypadku 

zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 

3) Ponadto:  

a) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to uzasadnione potrzebami 

Zamawiającego wynikającymi z  prowadzonego projektu, a w szczególności w związku 

ze zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu lub zmianami w umowie 

partnerskiej Zamawiającego; 

b) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie gdy jest to konieczne dla prawidłowego 

wykonania projektu przez Zamawiającego, a w szczególności gdy zmiana umowy ma 

zapobiec narażeniu istotnego interesu Zamawiającego lub jest korzystna dla 

Zamawiającego; 



 
 

 

 

 

c) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania umowy, gdy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Stron, 

wykonanie umowy napotyka istotne przeszkody; 

4) W przypadku konieczności dokonania zmian w umowie Strony zawrą stosowny Aneks. 

W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia Aneksu Zamawiający może odstąpić od 

umowy ze skutkiem natychmiastowym składając Wykonawcy pisemne oświadczenie. 

5) Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy: 

Zamawiający jest upoważniony do  rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od 
umowy w przypadku: 

a) niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wskazanych  

w umowie przy czym Zamawiający wezwie  Wykonawcę do wykonania lub należytego 

wykonania obowiązków wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni na ich 

wykonanie oraz  wskazując zakres naruszeń lub zaniechań – przy czym wezwanie 

może być przekazane Wykonawcy z zastosowaniem poczty elektronicznej na adres 

email wskazany przez Wykonawcę;  

b) rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy, na podstawie której jest 

finansowana niniejsza umowa; przy czym Zamawiający ma obowiązek rozliczyć się  

z Wykonawcą za wykonane przez niego zadania określone niniejszą umową; 

c) nieprzekazania przez IP/donatora środków finansowych na realizację niniejszej umowy, 

przy czym Zamawiający ma obowiązek rozliczyć się z Wykonawcą za wykonane przez 

niego Zamówienie określone niniejszą umową; 

d) Każda ze stron jest upoważniona do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dni  okresu 

wypowiedzenia w formie pisemnej, z zachowaniem obowiązku wzajemnego rozliczenia 

za wykonane przez Wykonawcę Zamówienie określone niniejszą umową.  

6) Kary umowne:  

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:  

a) w wysokości  5% wynagrodzenia wskazanego w ofercie za każdy dzień zwłoki  

w wykonaniu Zamówienia/usługi lub jej odpowiedniej części, 

b) w wysokości 20% wynagrodzenia wskazanego w ofercie za odstąpienie od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

c) Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kary/kar umownej/umownych wskazanych 

w niniejszej umowie. 

 
XIII. Inne postanowienia 

 
a. Zamawiający dokona wyboru oferty, w oparciu o kryteria oceny ofert.  

b. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy do 

zawarcia umowy. 

c. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania 

przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie 

możliwość nie dokonania wyboru. 

e. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana. 



 
 

 

 

 

f. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania 

umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego 

oferta była następna w kolejności. 

g. W przypadku gdy ofertę składa konsorcjum, wykonawcy wskazują do wykonania umowy zespół 

pracowników, spełniający kryteria wskazane w zapytaniu.. 

h. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się możliwości odwołania. 

XIV. Obowiązki Administratora Danych związane z ochroną danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Fundacja „Fundusz Współpracy” 

(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Z 

Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 

Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: cofund@cofund.org.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.  

3. Dane osobowe o których mowa w ust. 1 są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.  

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 

procesu realizacji zamówienia publicznego.  

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora lub strony trzeciej.  

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 

przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.  

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu wyboru wykonawcy 

w procesie zamówień publicznych.  

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przeprowadzenia procedury wyboru 

wykonawcy. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości złożenia oferty.  

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

XV. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty 

Załącznik nr 2 – Propozycja metody doboru próby i schematu badania 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


