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Orla, dn. 7 maja 2019 r. 
 

Zapytanie ofertowe 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Orli zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 
działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0226/18 pn. 
„Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby zespołów folklorystycznych, celem 
kultywowania i zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Orla”. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Gminy Ośrodek Kultury w Orli                
ul. Spółdzielcza 1 
17-106 Orla 
tel. 85 739 20 59 
gok-orla@wp.pl  
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie mobilnego sprzętu nagłaśniającego na 

potrzeby zespołów folklorystycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury. Poniżej 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Lp. Minimalne parametry techniczne Ilość Jedn. 

1  Konsoleta Dźwiękowa Cyfrowa + kufer transportowy typu Rack 
Cyfrowa konsoleta z obsługą 40 kanałów wejściowych, 25 szyn, 
przystosowana do montażu w panelu rack, dedykowana do zastosowań na 
żywo i instalacjach. Powinna posiadać 16 w pełni programowalnych, 
zapewniających audiofilską jakość dźwięku, przedwzmacniaczy 
mikrofonowych. 
Dane techniczne: 
 17 w pełni automatycznych, zmotoryzowanych tłumików 100 mm 

pozwalających na szybkie zarządzanie scenami i kontrolę DAW, 
 8 wyjść XLR oraz 6 dodatkowych linii In/Out, wyjście słuchawkowe i 

sekcja Talk Back z wejściem mikrofonowym na złączu XLR, 
 32 x 32-kanałowy interfejs audio USB 2.0 umożliwiający rejestrację i 

odtwarzanie sygnałów z komputera, 
 możliwość zdalnej kontroli poprzez protokół Ethernet za pośrednictwem 

komputerów PC oraz Mac, 
 współpraca z bezpłatnymi aplikacjami sterującymi dla iPad i iPhone 

zapewniając profesjonalne zdalne zarządzanie bez potrzeby użycia 
komputera, 

1 szt. 
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 ułatwiający podgląd parametrów pracy, kolorowy o wysokiej 
rozdzielczości wyświetlacz TFT 5", 

 prosty i intuicyjny interfejs użytkownika wraz z sekcją Channel Strip, z 
bezpośrednim dostępem do regulacji; 

 Wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP o 
"nielimitowanym" zakresie dynamiki, bez wewnętrznych przeciążeń i 
praktycznie zerowej latencji ogólnej (0,8 ms). 

2 2szt - Stagebox cyfrowy + 30mb przewód ethernet na bębnie 
Stagebox cyfrowy to urządzenie przeznaczone do współpracy z konsoletą. 
Może ono także pracować jako samodzielny system cyfrowej transmisji audio, 
zapewniając sterowane cyfrowo przedwzmacniacze mikrofonowe oraz 
zbalansowane wyjścia liniowe. Stagebox cyfrowy, brany pod uwagę do 
zakupu będzie posiadał: 
  co najmniej 16 gniazd żeńskich XLR lub combo/XLR, 
  co najmniej 8 gniazd męskich XLR, 
  co najmniej 2 gniazda RJ45 do komunikacji cyfrowej z mikserem, 
  kabel w standardzie CAT5E z wtyczkami RJ45 dł. min. 30 mb. na bębnie 

transportowym. 

2 szt. 

3 Szerokopasmowy dwudrożny zestaw głośnikowy aktywno-pasywny, 
składający się z kolumny niskotonowej pasywnej szt.1, kolumny 
niskotonowej aktywnej szt.1, dwóch kolumn wysokotonowych (górki) 
Dane techniczne ogólne: 
 moc systemu: 
 2x400W satelity, 
 2500W basy (istnieje możliwość podłączenia dodatkowych 2szt. 

satelitów i obciążenia końcówki mocy do 4Ohm uzyskując moc 
zestawu 4100W), 

 satelita VSC15F: 
 moc (nominalna): 400W@8Ohm 
 głośnik: koaksjalny, ferrytowy B&C 15"/3"LF+1.5"/3"HF 
 pasmo przenoszenia (-3dB): 80Hz - 18kHz 
 efektywność (1W/1m): 99dB 
 wymiary: 510wys x 467szer x 445gł 
 waga: 24kg 

 bas MBR118: 
 moc (nominalna): 1200W@8Ohm 
 głośnik: B&C 18"/4" z ferrytowym magnesem i wysokim Xmax 
 pasmo przenoszenia (-3dB): 40Hz - 115Hz 
 efektywność (1W/1m/halfspace): 97dB/103dB 
 wymiary: 540wys x 515szer x 720gł 
 waga: 44kg 

1 kpl. 
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Dane techniczne kolumn wysokotonowych: 
 wyposażony w przetwornik koaksjalny z głośnikiem wysokotonowym o 

średnicy cewki nie mniejszej niż 3” oraz głośnikiem średnio-tonowym o 
średnicy nie mniejszej niż 12”, 

 pasmo przenoszenia w zakresie nie węższym niż 90 Hz – 18 kHz (+/- 
3dB), 

 skuteczność nie mniejsza niż 99 dB (1W/1m,), 
 maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 130 dB SPL, 
 kąt propagacji w osi poziomej nie większy niż 40 st., 
 kąt propagacji w osi pionowej nie większy niż 60 st., 
 moc nie mniejsza niż 350 W (ciągła), 
 impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm, 
 waga nie większa niż 19 kg, 
 w zestawie pokrowce ochronne i komplet statywów głośnikowych. 

 Niskotonowy zestaw głośnikowy – aktywny 
Dane techniczne: 
 wyposażony w przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 15” i wzmacniacz 

co najmniej 3 kanałowy, 
 pasmo przenoszenia w zakresie nie węższym niż 34 Hz – 150 Hz (-10dB); 
 skuteczność nie mniejsza niż 98 dB (1W/1m,), 
 maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 135 dB SPL, 
 moc sumaryczna wzmacniacza nie mniejsza niż 3300 W (ciągła), w 

układzie 2+1, 
 z możliwością sterowania wbudowanym procesorem DSP za pomocą 

komputera poprzez gniazdo sieciowe Ethernet. 

  

 Niskotonowy zestaw głośnikowy – pasywny  
Dane techniczne: 
 wyposażony w przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 15”  
 pasmo przenoszenia w zakresie nie węższym niż 34 Hz – 150 Hz (-10dB); 
 skuteczność nie mniejsza niż 98 dB (1W/1m,), 
 maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 135 dB SPL, 
 moc sumaryczna wzmacniacza nie mniejsza niż 3300 W (ciągła), w 

układzie 2+1, 
 

  

4 Mikrofon bezprzewodowy + (4 x zestaw bezprzewodowy z nadajnikiem do 
ręki,  1x rozdzielacz antenowy) 
 każdy kanał z możliwością przestrojenia częstotliwości nośnej na co 

najmniej 6 innych częstotliwości, 
 wkładka mikrofonowa dynamiczna, o charakterystyce kardioidalnej, 
 zasięg roboczy minimum 60m, 

4 szt. 
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 pasmo pracy systemu nie węższe niż 52 Hz do 15 kHz, 
 możliwość zamontowanie w szafie rack 19” z dedykowanymi uchwytami. 

5 Szerokopasmowy zestaw głośnikowy dedykowany do pracy jako 
podłogowy monitor sceniczny 
Szerokopasmowy zestaw głośnikowy to urządzenie przystosowane 
jednocześnie do pracy jako podłogowy monitor sceniczny, i odwrotnie - jako 
monitor "wedge" wyposażony w gniazdo do statywu czy gumowe podkładki 
na bocznej ściance, aby w razie potrzeby można go było użyć jako małe, 
mobilne nagłośnienie czy dogłośnienie (frontfill, outfill) większej sceny. 
Szerokopasmowy zestaw głośnikowy dedykowany do pracy jako podłogowy 
monitor sceniczny, brany pod uwagę do zakupu będzie posiadał następującą 
specyfikację techniczną: 
 wyposażony w przetwornik wysokotonowy o średnicy nie mniejszej niż 1” 

oraz w  przetwornik średniotonowy o średnicy nie mniejszej niż 8”, 
 kąt propagacji poziomej do 90 st, 
 kąt propagacji pionowej do 60 st, 
 pasmo przenoszenia w zakresie nie węższym niż 60 Hz – 18 kHz +/- 3 dB, 
 maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 123 dB SPL, 
 moc ciągła nie mniejsza niż 350W, 
 waga nie większa niż 10 kg. 

2 szt. 

6 Dwukanałowy wzmacniacz mocy z limiterem 
Dwukanałowy wzmacniacz mocy z limiterem to urządzenie, które dostarcza 
do obciążenia wymaganą dużą moc wyjściową. Sygnał elektroakustyczny jest 
wzmacniany napięciowo najpierw w przedwzmacniaczu, natomiast 
wzmacniacz mocy jest końcowym ogniwem toru wzmacniającego i 
podłączony jest do obciążenia np. zestawu głośnikowego. Wzmacniacz mocy 
zapewnia najwyższą jakość dźwięk, znakomity współczynnik tłumienia oraz 
chłodzenie,  co pozwala na stabilną pracę i dłuższą żywotność urządzenia. 
Dwukanałowy wzmacniacz mocy z limiterem, brany pod uwagę do zakupu 
będzie posiadał następującą specyfikację techniczną: 
 moc wyjściowa: 2x 500 W przy 4 Ohm, 
 2 x 350W przy 8 omach ( 1kHz, THD <= 0,1%), 
 tryb zmostkowany : 1x 800W przy 8 omach, 
 pasmo przenoszenia: 10Hz-20kHz, 
 współczynnik tłumienia :> 120, 
 wejścia: XLR, symetryczne jack, 
 wyjścia Speakon i Binding post, 
 zabezpieczenie przeciwzwarciowe, 
 zabezpieczenie termiczne, 
 zasilanie : 230V ~ 50Hz, 
 możliwość zamontowania w rack`u 19 "/ 2U, 
 wymiary (SxGxW):. 482 x 342 x 88mm, 

1 szt. 
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 masa 11,3 kg. 

7 Statywy mikrofonowe + pokrowiec na 6 statywów 6 szt. 

8 Mikrofony pojemnościowe wysokiej jakości 2 szt. 

9 Kufer typu flighcase, wielofunkcyjny, na kołach 100mm 
Rozmiar minimalny kufra 100cm x 40cm x 50cm 

1 szt. 

10 Tablet o rozmiarze ekranu minimalnie 9,7” 32 GB z systemem 
operacyjnym Android + profesjonalny Router LAN do zdalnego 
sterowania mikserem dźwięku 

1 kpl. 

11 Komplet okablowania do całego systemu nagłośnieniowego  
 10 x przewód mikrofonowy XLR – XLR 5 mb, 
 2 x przewód mikrofonowy XLR – XLR 10 mb, 
 6 x przewód mikrofonowy XLR – XLR 1,5 mb, 
 4 x przewód głośnikowy Speak-on – Speak-on 10mb, 
 2 x przewód głośnikowy Speak-on – Speak-on 15mb. 

1 kpl. 

 
2. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepoddawane żadnym 

naprawom, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich 
przeznaczeniem, muszą odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i 
technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą 
spełniać wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

3. Jeżeli w Zapytaniu ofertowym lub w załącznikach przy opisie przedmiotu zamówienia 
wskazana została nazwa producenta, znak towarowy lub pochodzenie w stosunku do 
określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie 
wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia 
materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 

4. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek 
wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po 
stronie Wykonawcy. W celu wykazania, że oferowany produkt spełnia wymogi minimalne, 
określone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przedłożyć karty katalogowe. 

5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na wskazany przez Zamawiającego adres, 
następnie dokonać rozładunku, montażu, uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników 
Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.  

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na dostarczany sprzęt minimum 36 
miesięcy gwarancji, licząc od dnia bezusterkowego odbioru. Gwarancja stanowić będzie 
jedno z kryteriów oceny ofert. Do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany 
przez Wykonawcę. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I MIEJSCE DOSTAWY 
 

1. Termin realizacji zamówienia – do 20 czerwca 2019 r. 
2. Miejsce dostawy – Gminne Centrum Kultury w Orli, ul. Mickiewicza 4, 17-106 Orla 
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w ciągu 
ostatnich 3 lat  wykonali w sposób należyty minimum jedno zlecenie polegające na dostawie 
i rozruchu sprzętu nagłaśniającego o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł. 

2. Wykonawca udowodni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez złożenie 
oświadczeń i wykazów zgodnie z treścią wskazaną w formularzu ofertowym oraz załączenie 
kopii  referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie. 

3. Do oferty należy dołączyć: 
1) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym stanowiące Załącznik Nr 2 do 

Zapytania ofertowego; 
2) oświadczenie RODO według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Zapytania 

ofertowego; 
3) wykaz zrealizowanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały 

wykonane należycie; 
4) karty katalogowe zaoferowanych produktów. 

4. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub w poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii.  
 

V. WARUNKI WYKLUCZENIA 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 
243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498); 

2) Wykonawcę, który zalega z opłacaniem podatków i składek za ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne; 

3) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
2. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia przez złożenie oświadczenia, zgodnie z 

treścią określoną w formularzu ofertowym. 
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

Zapytania ofertowego. 
2. Ofertę należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: 

„Oferta na dostawę i uruchomienie mobilnego sprzętu nagłaśniającego w ramach zadania pn.: 
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Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby zespołów folklorystycznych, celem 
kultywowania i zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Orla” do 
Urzędu Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla (sekretariat pok. Nr 14) najpóźniej do 
dnia 15 maja 2019 r. do godz. 14.00. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 14:15 w Sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Orla (pok. Nr 10). 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
 

VII. OCENA OFERT 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert wyłącznie na podstawie 

kryterium oceny ofert, którym są:  
1) Cena [C0] (w rozumieniu wartość brutto zamówienia czyli wartość brutto umowy) – 

waga 80%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru: 

 

C0 = 
Cmin 

x 100 pkt x 80% 
CB 

C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc 
po przecinku) w kryterium „Cena” 

CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu 
              CB – zaproponowana cena oferty badanej 

2) Okres gwarancji [G0] – waga 20%, gdzie punkty przyznawane będą zgodnie z 
poniższym algorytmem: 

 

G0 = 
GB 

x 100 pkt x 20% 
Gmax 

 

G0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc 
po przecinku) w kryterium „Okres gwarancji na prace montażowe” 

Gmax – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji wśród ofert niepodlegających 
odrzuceniu 

             GB – zaproponowana okres gwarancji oferty badanej 

UWAGA: 1) Ocenie zostanie poddana oferta z gwarancją nie krótszą niż 36 miesięcy i 
nie dłuższą niż 60 miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego. 
2) W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola 
określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem 
gwarancji na okres 60 miesięcy. 
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3) W przypadku zaoferowania dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji do 
wyliczenia punktów zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy, natomiast do umowy 
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę. 

2. Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który: 

1) spełni wymagania określone w Zapytaniu ofertowym; 

2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze 
wzorem: 

P = CO + GO 
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartościami podanymi cyfrowo i słownie 
przyjmuje się prawidłowo podane wartości słownie. 

6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe i zawiadomi o tym 
Wykonawcę. 

 
VIII. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postępowania. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 
określone w przepisach Prawo zamówień publicznych. 

6. Wykonawca we własnym zakresie ponosi koszty udziału w niniejszym postępowaniu. 
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
8. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w wewnętrznych uregulowaniach 

organizacyjnych Zamawiającego i nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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:  
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1) Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach wykonywania 
zadań publicznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli jest Dyrektor GOK z siedzibą w 
Orli przy ul. Spółdzielczej 1, 

2) W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Orli danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony 
Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: gzinka@togatus.pl lub 
operatora pocztowego na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Gminny Ośrodek 
Kultury w Orli, ul. Spółdzielcza 1, 17-106 Orla, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem prowadzonym w formie zapytania ofertowego o udzielenie 
zamówienia publicznego na zakup nagłośnienia w ramach projektu „Zakup sprzętu 
nagłośnieniowego na potrzeby zespołów folklorystycznych, celem kultywowania i zachowania 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Orla”, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych 
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa,  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez właściwy okres czasu, wynikający z 
odrębnych przepisów, w tym z instrukcji kancelaryjnej, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem wynikającym z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, 

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

8) posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, 
- 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**, 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO, 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
- 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.  
___________________ 
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*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze 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. 

 
X. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Karina Jaroszewicz pod numerem telefonu 85 739 20 59 
oraz adresem: e-mail: gok-orla@wp.pl . 
 

XI. ZAŁĄCZNIKI 
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego 
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań 
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie RODO 
4. Załącznik nr 4 – wykaz zrealizowanych dostaw 
5. Załącznik nr 5 – projekt umowy  

 
 


