POWIATOWE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Orzechówka, dnia 06.12.2021
PCIS.261.16.2021

Zapytanie ofertowe
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce zaprasza do złożenia ofert na
dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych oraz urządzeń (kosiarki, odśnieżarka,
pilarka, rębak) będących w posiadaniu Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
w Orzechówce w 2022 r.
l.

Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Odbiorca: Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
Orzechówka 326 A
36-220 Jasienica Rosielna
Nabywca: Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
NIP: 6861557919
Rodzaj zamówienia:
Dostawa.
Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał. Nr 1.
Kryteria oceny ofert:
O wyborze oferty decydować będą kryteria:
a) cena oferty
– waga kryterium: 40 %
b) stały upust
– waga kryterium: 60 %
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować
31 grudnia 2022 r.

w

okresie

od

dnia

03.01.2022r.

do

dnia

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę na wzorze określonym w Zał. Nr 2 należy złożyć w terminie do dnia
15 grudnia 2021 r. do godz. 13:00 w: Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce 326
A w formie pisemnej, lub w formie skanu przesłanego na adres e-mail: pcis@powiatbrzozow.pl
Wraz z ofertą należy złożyć kopię (skan) koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z póź. zm.).
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny, przy czym okres
wypowiedzenia obejmuje 7 dni.
Z Wykonawcą lub wykonawcami, którzy przedstawi najkorzystniejsze oferty zostanie zawarta umowa,
której szczegółowe postanowienia zawiera zał. nr 3.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żądnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze
złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego,
w szczególności w przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail.

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie cenowe ma wyłącznie charakter sondażu
rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie
oferenta roszczenia względem zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze
złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
4. Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE
Sprawę prowadzi Pani Joanna Zańko – Kierownik PCIS – tel. 13 49 112 74 w. 22

Joanna Zańko
Kierownik PCIS
Załączniki:
1)
2)
3)
4)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. Nr 1;
Formularz oferty – Zał. Nr 2;
Projekt umowy – Zał. Nr 3;
Klauzula informacyjna RODO.
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Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz urządzeń (kosiarki, odśnieżarka,
pilarka, rębak) będących na stanie
Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
w Orzechówce w 2022 r.”

2.

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny, zakup oleju napędowego ON do samochodów
służbowych oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 do samochodu służbowego oraz urządzeń
należących do Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce. W ramach przedmiotu
zamówienia Wykonawca w okresie trwania umowy, zobowiązany będzie umożliwić
Zamawiającemu tankowanie samochodów służbowych oraz zakupu etyliny do karnistra na paliwo
we własnej sieci punktów sprzedaży paliw – na jednakowych warunkach określonych w ofercie.
Wymagania jakościowe oraz ilości dla poszczególnych rodzajów paliw:
Rodzaj paliw oraz szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie 12 miesięcy
przedstawia poniższe zestawienie:
Poz.
Rodzaj paliwa:
1 Etylina bezołowiowa Pb 95
2 Olej napędowy ON

Norma:
PN-EN 228:2013-04
PN-EN 590:2013-12

Ilość litrów:
740,00
1 200,00

Paliwa stanowiące przedmiot zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym
określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 z póź. zm.).
Podane wyżej ilości poszczególnych rodzajów paliw są wielkościami szacunkowymi, służącymi
do kalkulacji ceny oferty i mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W
przypadku zakupu mniejszej ilości paliw od wskazanych powyżej, Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia finansowe i prawne.
II. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1.

2.

Wymagania techniczne i organizacyjne:
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać co najmniej jeden punkt
sprzedaży paliw (etylina bezołowiowa Pb oraz olej napędowy ON) w odległości nie większej
niż 10 km od siedziby Zamawiającego, czynny w dni robocze (od pon. do pt.) w godz. od
06:00 do 18:00, a w pozostałe dni, co najmniej przez 8 godz.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania dla Zamawiającego wystarczających ilości
zapasów paliwa, odpowiadającego wymaganiom jakościowym określonym w Rozdziale I,
pkt. 2. W razie stwierdzenia złej jakości zakupionego paliwa, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy niezwłocznego dostarczenia dowodów zachowania wymogów jakości tego
paliwa.
Wymagania formalno prawne:
Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia musi posiadać aktualną na dzień składania ofert koncesję
na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021
r. poz. 716 ze zm.).
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3. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Tankowanie samochodów służbowych Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie karty
drogowej pojazdu natomiast zakup etyliny bezołowiowej do karnistra na podstawie zamówienia
złożonego przez wskazane osoby. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o numerach
rejestracyjnych samochodów służbowych Zamawiającego, przeznaczonych do tankowania
paliwa.
2) Rozliczenie finansowe z Wykonującym zlecenie odbędzie się na podstawie wystawionej
faktury przez Wykonawcę. Faktura będzie obejmowała dostawę paliwa wykonaną w danym
miesiącu. Wynagrodzenie płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym
faktury.
3) Obciążenie Zamawiającego z tytułu pobranego paliwa ustalane będzie wg obowiązujących
u Wykonawcy w dniu zakupu cen detalicznych, pomniejszonych o stały upust zaoferowany
przez Wykonawcę, który obowiązywał będzie w okresie trwania umowy.
4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 03.01.2022 r. do dnia
31 grudnia 2022 r.
III. Sposób obliczenia ceny oferty:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, łącznie z podatkiem VAT.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich PLN, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki
i wartości podatku VAT.
Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć ceny jednostkowe netto 1 litra benzyny bezołowiowej
Pb-95 bez upustu oraz ceny jednostkowe netto 1 litra oleju napędowego ON bez upustu,
obowiązujące u Wykonawcy (na dystrybutorze) w dniu 10 grudnia 2020 r.
Cenę oferty stanowić będzie całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem
przewidywanego zapotrzebowania Zamawiającego).
Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Stały upust należy podać procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowany
przez Wykonawcę upust jest stały, i obowiązywał będzie w okresie trwania umowy.

IV. Kryteria wyboru ofert i sposób dokonywania oceny:
1.

2.

O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będą kryteria:
a) Cena oferty – waga kryterium: 40 %;
b) Stały upust – waga kryterium: 60 %;
Sposób dokonywania punktowej oceny ofert:
1) W ramach kryterium cena oferty:
a) maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: P1 = 40 pkt.;
b) oferta z najniższą oferowaną ceną Cmin otrzyma 40 pkt.;
c) każda inna oferta C otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:
𝑷𝟏 =

2)

𝑪 𝒎𝒊𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒙 𝟎, 𝟒𝟎 = ⋯ 𝒑𝒌𝒕.
𝑪

W ramach kryterium stały upust:
a) maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: P2 = 60 pkt.;
b) oferta z najkorzystniejszym upustem Umax otrzyma 60 pkt.;
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c)

każda inna oferta U otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

𝑷𝟐 =

𝑼
𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒙 𝟎, 𝟔𝟎 = ⋯ 𝒑𝒌𝒕.
𝑼𝒎𝒂𝒙

3) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość
punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru: P = P1 + P2 = ...... pkt.

Joanna Zańko
Kierownik PCIS
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Załącznik nr 2

(nazwa i adres Wykonawcy/pieczęć firmowa)

………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby do kontaktów)

………………………………………………….
(telefon)

………………………………………………….
(e-mail)

FORMULARZ OFERTY
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
Orzechówka 326 A
36-220 Jasienica Rosielna

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn.: „Dostawa paliw płynnych do
samochodów służbowych oraz urządzeń (kosiarki, odśnieżarka, pilarka, rębak) będących
w posiadaniu Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce w 2022r.” oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

Poz
.

Rodzaj
paliwa

1

2
Etylina
bezołowiow
a Pb 95:
Olej
napędowy
ON:

1
2
3

Razem:

Cena
jednostkowa
netto bez
upustu
(zł / l)
3

Ilość
(l)

Wartość
Stawka
netto
VAT
bez upust
(%)
(zł)

Wartość
VAT
(zł)

Wartość
brutto
bez upust
(zł)

7

8

4

5

6

……………..

740

…………
…..

……….

………… …………….
…..
.

……………..

1200

…………
…..

………
…

…………

…………
…..

Przy zakupie paliw od w/w cen jednostkowych netto udzielamy
stałego upustu

……………
….

………… …………….
…..
.
........................................
%
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w wysokości:
Do wyliczenia ceny oferty przyjęte zostały ceny jednostkowe netto 1
litra paliw (bez upustu), obowiązujące w dniu:

10 grudnia 2021 r.

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Posiadamy stację paliw czynną w dni robocze od godz.: ................. do godz.: ......................,
a w pozostałe dni przez: ................... godz.
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 03.01.2022 r. do dnia
do dnia 31 grudnia 2022 r.
Załączony projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Termin zapłaty za realizację dostawy wynosi: ......................... dni od daty wystawienia faktury
VAT.
Zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną RODO Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
w Orzechówce.
Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) ....................................................................................
2) ....................................................................................
3) ....................................................................................
4) ....................................................................................

............................................dnia: ..................................
.............................................................
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)
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Załącznik nr 3
Umowa Nr ………………2021
zawarta w dniu ………………………. pomiędzy:
Powiatem Brzozowskim - Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce,
36-220 Jasienica Rosielna, Orzechówka 326 A,
reprezentowanym przez
Kierownika – Panią Joannę Zańko
zwanym dalej PCIS
a:
Reprezentowanym przez ……………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”

W rezultacie przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz w wyniku wyboru przez Zamawiającego
oferty Wykonawcy, z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy paliw płynnych do samochodów
służbowych oraz urządzeń (kosiarki, odśnieżarka, pilarka, rębak) będących na stanie
Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce w 2022 r.
2. Przedmiot umowy obejmuje zakup niżej wymienionych rodzajów paliw:
Poz.
Rodzaj paliwa:
1 Etylina bezołowiowa Pb 95
2 Olej napędowy ON
3.

4.
5.

Norma:
PN-EN 228:2013-04
PN-EN 590:2013-12

Ilość litrów:
740,00
1 200,00

Paliwa będące przedmiotem zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym
określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r, poz. 1680z późn. zm.).
W przypadku zakupu mniejszych ilości paliw od wskazanych w ust. 2 w okresie trwania umowy,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe i prawne.
W przypadku konieczności zakupu większych ilości paliw w stosunku do wskazanych
w ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie utrzymać dla nich stały upust, ustalony
w § 5 umowy z zastrzeżeniem, że zwiększenie to nie może przekroczyć 20,00 % przewidzianego
zapotrzebowania dla każdego rodzaju paliwa.

§ 2
Umowę zawarto na czas określony, od dnia 03 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
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1.

2.
3.
4.

1.

2.

§ 3
Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu tankowanie samochodów
służbowych oraz zakup paliwa do karnistra na paliwo we własnej sieci punktów sprzedaży paliw
na jednakowych warunkach, określonych w niniejszej umowie.
Zamawiający po podpisaniu umowy dostarczy Wykonawcy informację o numerach
rejestracyjnych pojazdów służbowych przeznaczonych do tankowania paliwa.
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania dla Zamawiającego wystarczających ilości
zapasów paliwa.
W razie stwierdzenia złej jakości zakupionego paliwa, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
niezwłocznego dostarczenia dowodów zachowania wymogów jakościowych tego paliwa.
§ 4
Podstawę do wydania Zamawiającemu paliwa przez stację benzynową Wykonawcy będzie
stanowiła karta drogowa samochodu, natomiast zakup etyliny bezołowiowej do karnistra na
podstawie zamówienia złożonego przez wskazane osoby.
Wykonawca przy wydawaniu paliw zobowiązany będzie do wpisania ilości i rodzaju pobranego
paliwa do faktury.

§ 5
Strony ustalają, że obowiązują je ceny detaliczne paliw obowiązujące u Wykonawcy w dniu zakupu,
pomniejszone o stały upust wynoszący w okresie trwania umowy ……….. %
§6
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będą faktycznie pobrane ilości paliw
potwierdzone przez Zamawiającego.
2. Rozliczenie z tytułu pobranych paliw będzie następować w okresach miesięcznych, Wykonawca
przy każdorazowym tankowaniu wystawiał będzie faktury, z terminem płatności do 14 dni od
daty wystawienia faktury. Zamawiający informuje o stosowaniu mechanizmu podzielonej
płatności.
3. Faktura VAT powinna być wystawiana ze wskazaniem w jej treści:
1) Nabywcy, tj.:
Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
NIP: 686-15-57-919 oraz:
2) Odbiorcy, tj.:
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
Orzechówka 326 A
36-220 Jasienica Rosielna.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) W razie powtarzających się udokumentowanych przypadków sprzedaży paliwa nie
odpowiadającego wymaganiom jakościowym, Zamawiający może wypowiedzieć umowę
w terminie 7 dni;
2) Jeżeli Wykonawca stracił koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716);
3) Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
4) Jeżeli wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
5) Jeżeli Wykonawca przerwał realizacje zamówienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.
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2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone do końca okresu wskazanego w § 2
niniejszej umowy.
§8
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które
naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w
wysokości 10 % wartości dostawy w miesiącu poprzedzającym odstąpienie od umowy;
2) W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Zamawiającego z tytułu nie
wykonania dostawy wynikającej z zawartej umowy jedynie w następujących przypadkach:
1) braku w dostawach energii elektrycznej;
2) awarii urządzeń dystrybucyjnych na stacji paliw Wykonawcy.
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzanych na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1) Oferta cenowa Wykonawcy;
2) Zapytanie ofertowe wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron.
1.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Klauzula informacyjna RODO
Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
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, ze zm.), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Powiatowego Centrum Integracji
Społecznej w Orzechówce, 36-220 Jasienica Rosielna, Orzechówka 326/A, tel. 134911274, email: pcis@powiatbrzozow.pl;
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
(IOD).Z

IOD

można

kontaktować

się

za

pomocą

adresu

elektronicznego:

iodobrzozow@interia.eu;
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia
działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj.
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci
przechowywania dokumentów.
4. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z zapytaniem ofertowym na sukcesywną
dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych oraz urządzeń (kosiarki, odśnieżarka,
pilarka, rębak) będących na stanie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce
w 2022 r.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych nie będą osoby lub podmioty, inne, niż upoważnione
na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa, oraz
zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
z zastrzeżeniem iż korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
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środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;
8. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy prawa przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji
międzynarodowych;
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie
decyzji wobec Pani/Pana, jak również Państwa dane nie będą poddawane profilowaniu.

Joanna Zańko
Kierownik PCIS
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