Witkowo, dnia 17.10.2019 r.

Zakład Poprawczy
ul. Park Kościuszki 9
62-230 Witkowo

Zaproszenie do złożenia oferty
na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych „Aktywna Tablica”.

I.

Tryb udzielania zamówienia
1. W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane na
podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). i zgodnie z wewnętrznym regulaminem zamówień
publicznych.
2. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK
dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
– „Aktywna tablica”.
3. Przez „wykonanie/realizację zamówienia” oraz „zgodność z zapytaniem / zamówieniem”
należy rozumieć łączne spełnienie warunków formalnych i materialnych określonych
w niniejszym zapytaniu
.

II.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie zamawiającemu jednego zestawu tablicy
interaktywnej o przekątnej obszaru roboczego co najmniej 77 cali z projektorem
ultrakrótkoogniskowym do siedziby zamawiającego wraz z montażem, instalacją
i szkoleniem pracowników z obsługi w siedzibie zamawiającego, w ramach rządowego
projektu „Aktywna Tablica”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Tablica interaktywna:
1. obszar roboczy minimum 77’’,
2. format 4:3,
3. oprogramowanie w języku polskim,
4. obsługa dziesięciu punktów jednocześnie,
5. obsługa gestów multitouch dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie,
6. możliwość pracy jednocześnie dwóch osób na całej powierzchni,
7. interaktywna półka,
8. podłączenie Plug & Play w systemach Windows XP, Vista 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity),
MAC, Linux,
9. powierzchnia tablicy twarda, matowa, preferowana ceramiczna, odporna na
uszkodzenia, suchościeralna, magnetyczna,
10. pisanie i sterowanie komputerem przez tablicę za pomocą dołączonych pisaków i za
pomocą palca,
11. oprogramowanie zawierające wiele zaawansowanych funkcji ułatwiających
interaktywną pracę z dowolnymi materiałami,
12. pozycjonowanie w podczerwieni,
13. zestaw montażowy,
14. okablowanie.
Projektor:

1. ultrakrótkoogniskowy,
2. kontrast minimum 14000:1,
3. jasność minimum 3000 ANSI lm,
4. korekcja Keystone,
5. preferowana rozdzielczość full HD,
6. żywotność źródła światła: minimum 5000 h w trybie normalnym,
7. bezfiltrowy układ chłodzenia,
8. menu ekranowe w j. polskim,
9. zdalne sterowanie i zarządzanie,
10. szybkie włączanie i wyłączanie,
11. łatwa wymiana lampy,
12. uchwyt do montażu projektora,
13. okablowanie (HDMI + zasilające).
Głośniki
1. dwa zestawy o mocy min. 2x20W
Dodatkowe oprogramowanie:
1. Oprogramowanie edukacyjne zaprojektowane do pracy na tablicach interaktywnych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Lp.

Wymagania

1

1. Instalacja tablicy interaktywnej i projektora ultrakrótkoogniskowego
2. Instalacja tablicy na uchwycie producenta, projektor zainstalowany na
uchwycie sufitowym.
3. Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu
poprowadzone w listwach instalacyjnych w pobliże biurka nauczyciela
z jednej strony oraz podłączone do projektora (HDMI) i tablicy interaktywnej
(USB) z drugiej strony.
4. Projektor i tablica podłączona do zasilania.
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1. Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości.
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Uruchomienie:
1. Wykonawca uruchamia i kalibruje ze sobą urządzenia,
2. Na komputerze dostarczonym przez zamawiającego uruchamia program
interaktywny i wykonuje co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym
nazwy placówki, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy,
dodanie dowolnego obrazka z galerii, uruchomienie prawego przycisku
myszy.
3. Odtwarza dźwięk z komputera na podłączonych głośnikach.

4

Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych:
Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej:
1. elementy multimedialnego zestawu interaktywnego,
2. sposób uruchomienie zestawu,
3. sposób wykonania kalibracji tablicy,
4. zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym,
5. wykonanie przez użytkownika co najmniej: napisanie pisakiem
elektronicznym nazwy placówki, przeniesienie napisanego obiektu w inny
rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazka z galerii, uruchomienie prawego
przycisku myszy,
6. przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych
wykorzystywanego oprogramowania (gotowe lekcje, dodatkowe materiały
szkoleniowe).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

Zamawiane pomoce dydaktyczne będą spełniały następujące warunki:
posiadają deklarację CE,
posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta,
wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta,
komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego
rodzaju pochodzi od jednego dostawcy,
5. są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą)
i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
6. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku
polskim,
7. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2
lata.
1.
2.
3.
4.

III.

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników:
W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń do Zakładu
Poprawczego w Witkowie, zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić
użytkowników (co najmniej dwie osoby) według poniższych wytycznych:

IV.

V.

VI.

Wartość przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia został ustalony na podstawie § 4. 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu
realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna
tablica”.
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2019 r.
WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który łącznie spełnia warunki
materialne i formalne określone poniżej:

Warunki materialne dla oferenta:
1. Dokonanie w terminie maksymalnym do dnia 25.11.2019 r. następujących czynności:
1. zapewnienie transportu urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia we wskazane
przez zamawiającego miejsce – tj. Zakład Poprawczy , ul. Park Kościuszki 9, 62-230
Witkowo,
2. zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń
i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych stanowiących
przedmiot zapytania z infrastrukturą szkolną przez wykwalifikowanych dostawców
tych urządzeń i oprogramowania,
3. poprawne zainstalowanie i uruchomienie wszystkich urządzeń stanowiących
przedmiot zamówienia,
4. dwukrotne sprawdzenie właściwego funkcjonowania ww. urządzeń.
2. Dokonanie w terminie maksymalnym do dnia 30.11.2019 r. - z uwzględnieniem punktu V.
„Termin wykonania zamówienia” niniejszego dokumentu, następujących czynności:
a. przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników wskazanych przez zamawiającego
z zakresu funkcji oraz obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania, zgodnie
z poniższymi wytycznymi:
▪ szkolenie przeprowadzone zostanie w formie wykładów i warsztatów dla min. 2
osób lub grupy nauczycieli,

▪

termin szkoleń zostanie uzgodniony z Dyrektorem Szkół w Zakładzie Poprawczym
w Witkowie i będzie bezwzględnie wiążący dla wykonawcy. Termin zostanie
dostosowany do czasu pracy placówki oraz preferencji nauczycieli,
▪ program szkolenia zostanie dostosowany do poziomu znajomości tematyki
szkolenia przez wszystkich uczestników. Poziom zostanie stwierdzony przez
prowadzącego w odpowiednim terminie, poprzedzającym pierwsze zajęcia w
ramach szkolenia.
Warunki formalne dla oferenta:
1. posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem
technicznym i osobowym odpowiednim do wykonania zamówienia,
3. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4. dochowanie wszystkich terminów określonych w niniejszym zapytaniu,
5. dochowanie formy rozliczenia z zamawiającym na podstawie faktury VAT,
6. niepodleganie wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień
publicznych,
7. brak powiązania osobowego lub kapitałowego z zamawiającym i osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego oraz osobami wykonującymi w jego
imieniu czynności związanych z przygotowaniem
i
przeprowadzeniem procedury wyboru oferty.
VII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w formie pisemnej.
Oferta powinna zawierać:
1. pełną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i akcesoriów zgodną z opisem
zamówienia.
2. czytelne, kolorowe zdjęcia oferowanego przedmiotu ukazujące go z każdej strony.
3. dokładną kalkulację kosztów zakupu zamówionego sprzętu.
Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie
wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu ceny należnej przy
zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i realizacji przedmiotu
zamówienia.
W związku z powyższym, cena musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem
zamówienia, takie jak: koszty dostawy, (transportu), montażu, zainstalowanie programów,
szkolenia pracowników, podatek VAT.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania
zamówienia.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

2.
3.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@witkowo.zp.gov.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres
zamawiającego do dnia 28.10.2019 r. do godz. 10:00.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod
adresem: www.witkowo.zp.gov.pl/
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.
5.
6.
IX.

OCENA OFERT
1.
2.
3.
4.

X.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.witkowo.zp.gov.pl

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
parametry techniczne sprzętu 30%
cena 30%
multimedia i oprogramowanie 10%
gwarancja 30%
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.witkowo.zp.gov.pl
Bezwzględnemu odrzuceniu podlegają oferty, które:
1.
wpłyną po podanym w niniejszym zapytaniu terminie.
2.
nie spełniają wymogów formalnych i materialnych określonych w niniejszym
zamówieniu
3.
są niezgodne z przepisami prawa w szczególności dotyczącymi Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna
Tablica”,
4.
oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty
i wyjaśnień oferenta wynika, iż oferent nie spełnia wymagań określonych
w zapytaniu ofertowym,
5.
przekroczą ustaloną przez zamawiającego wartość zamówienia.
Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy na dostawę
sprzętu TIK, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
POZOSTAŁE INFORMACJE:
1.
2.
3.

Dane kontaktowe: tel. 61 4778 244, sekretariat@witkowo.zp.gov.pl
Przedmiot zamówienia nie jest objęty przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a.
zmiany lub odwołania zapytania ofertowego,
b.
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Formularz ofertowy

OFERTA
Nazwa Oferenta:
……………………………………………………………………………...............................................................................................…………

Adres Oferenta:
…………………………………………………................................................................................................…………………………………….

Adres do korespondencji:
………………………….....................................................................................…………………………………………………………………..

Numer telefonu:
………………………………….………...............................................................................................……………………………………………

adres e-mail:
………………………………….……………...................................................................................................……………………………………

odpowiadając na zapytanie na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla szkół
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.

Rodzaj pomocy
dydaktycznej (producent i
model urządzenia; producent,
nazwa i wersja
oprogramowania)

Ilość

Jednostkowa
cena netto
PLN

VA
T
%

Wartość
netto
PLN

Wartość
brutto
PLN

1
2
3
4
Razem
Szkolenie i montaż:

2.

Gwarancja:
Urządzenie: ……………………....................................................................……….....……….. – okres gwarancji ………….
miesięcy
Urządzenie: ……………………....................................................................……….....……….. – okres gwarancji ………….
miesięcy
Urządzenie: ……………………....................................................................……….....……….. – okres gwarancji ………….
miesięcy
Urządzenie: ……………………....................................................................……….....……….. – okres gwarancji ………….
miesięcy

3. Deklaruję

ponadto

termin

wykonania

zamówienia

zgodnie

z

zapisami

podanymi w

zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:
•

cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

•

spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu
ofertowym,

•

uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia
niniejszej oferty,

•

uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

•

znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

•

posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z
wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

•

zrealizuję przedmiot umowy w terminie ….......… dni od dnia złożenia zamówienia.

.........................................................

...........................................................................

/data i miejsce/

/pieczęć i podpis/y oferenta/

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze
składaniem fałszywych oświadczeń.

.........................................................

...........................................................................

/data i miejsce/

/pieczęć i podpis/y oferenta/

PROJEKT

Umowa
zawarta w dniu …………….. w Witkowie pomiędzy:
Zakładem Poprawczym w Witkowie reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
firmą …………………………………………………………………………………………………
ul. ……………………., ……………………………..
NIP …………………………. REGON …………..…………… którą reprezentuje:
Pan …………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla którego nie
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zamówienie dotyczące sprzedaży wraz z dostawą i instalacją tablicy interaktywnej wraz
z projektorem ultrakrótkoogniskowym z uchwytem do Zakładu poprawczego w Witkowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w „ Zaproszeniu do złożenia oferty na
dostawę sprzętu TIK…” z dnia 18.10.2019 r.
§2
1. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2019 r.
§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie prac wymienionych w § 1 umowy strony ustalają na łączną
kwotę
…………………………….
(słownie
złotych
brutto:
………………………………………………...………………….……………………………/100).
2. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury.
3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury
Zamawiającemu.
4. Cena podana w ust. 1 zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego
wynagrodzenia.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 zrealizuje w pełnym zakresie
siłami własnymi.
2. Prace nieobjęte niniejszą umową mogą być zlecone tylko na podstawie pisemnego zamówienia
Zamawiającego przyjętego przez Wykonawcę w formie aneksu do umowy.
§5
1. Protokół odbioru dostarczonego sprzętu podpisany będzie przez Wykonawcę i przedstawiciela
Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca udziela ……..…. miesięcznej gwarancji na 1 sztukę tablicy interaktywnej
i projektora ultrakrótkoogniskowego z uchwytem. Wykonawca zobowiązuje się odebrać sprzęt do
naprawy gwarancyjnej w terminie 7 dni od zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
naprawiony sprzęt w ciągu 14 dni od odebrania. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy
gwarancyjnej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nowy sprzęt o tych samych parametrach
w ciągu 14 dni od daty upływu terminu naprawy. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty
dostarczenia sprzętu.
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2. Wszelkie wady przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje
się usunąć w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
Strony ustalają 36 miesięczny okres rękojmi.
§7
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
2.1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia
ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
2.1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
2.1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% łącznego
wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej
Umowy, a w szczególności wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonania przedmiotu Umowy
lub jego części podlegającej odbiorowi mimo upływu terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania, obejmujące również
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy powodujące znaczące (tj. dwutygodniowe)
przekroczenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1. 3
§8
W razie ujawnienia wad przedmiotu umowy i ich nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie
ustalonym z Zamawiającym lub nieusunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji
w terminie wskazanym w § 6 ust. 2 umowy, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia
wad na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez uprzedniego wzywania tego
Wykonawcy do usunięcia wad w dodatkowym terminie.
§9
Ewentualne zmiany warunków umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie
pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
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Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (poniżej 30.000 tys euro), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako
„RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Poprawczy w Witkowie z siedzibą przy
ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Sławomir Laskowski, e-mail: iod@selcom.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego
i Wykonawcę umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub
umowy powierzenia przetwarzania danych. Ponadto dane publikowane będą na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn.
zm.).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- do przenoszenia danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo:
− do usunięcia danych osobowych,
−prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
9. Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
w tym profilowaniu.

* 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.
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