Nr sprawy: ZP.382-13/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o w zw. z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
poniżej progów określonych w art. 138g ust. 1 ustawy, pn.: Wykonanie usługi zorganizowania i
przeprowadzenie kursu masażu klasycznego dla grupy 80 studentów w ramach realizacji projektu
pn. „Pielęgniarstwo – zawód z przyszłością” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową w Nowym Sączu.
ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.
z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;
Tel. 18 443-45-45; fax. 18 443-46-08
NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.
ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA i RODZAJ ZAMÓWIENIA
1. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie na usługę społeczną, według zasad określonych
w niniejszym ogłoszeniu.
2. Rodzaj zamówienia: usługa.
ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenie kursu masażu klasycznego dla grupy 80
studentów odbywającego się w 2 turach
1) Organizacja i przeprowadzenie kursu masażu klasycznego odbywającego się w terminach:
I tura- 32 osoby – maj/czerwice 2019 (zajęcia muszą zakończyć się do 12 czerwca 2019 r.)
II tura – 48 osób- marzec/ kwiecień 2020
2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zorganizowania kursu masażu klasycznego
na potrzeby Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu. Program szkolenia powinien zawierać co najmniej:
1. Zajęcia teoretyczne (10 godzin):
 Anatomia i fizjologia człowieka
 Podstawy teoretyczne masażu klasycznego
 Podstawy innych form masażu wywodzące się z masażu klasycznego
 Podstawy masażu w wybranych stanach klinicznych
2. Praktyczne zastosowanie różnych technik masażu w zakresie poszczególnych części ciała (30
godzin ćwiczeń):
 Masaż grzbietu
 Masaż kręgosłupa
 Masaż karku i obręczy barkowej
 Masaż kończyny dolnej
 Masaż kończyny górnej
 Masaż całego ciała
3) Wykonawca zostaje również zobowiązany do zorganizowanie przed rozpoczęciem kursu
spotkania organizacyjnego ze studentami (uczestnikami kursu), zapoznanie z zasadami BHP,
regulaminem kursu, harmonogramem kursu – na terenie Instytutu Zdrowia (ul. Kościuszki
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2G w Nowym Sączu) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
4) Miejscem wykonania usługi będzie budynek Instytutu Zdrowia, Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej (ul. Kościuszki 2G).
5) Wykonawca zapewnia w szczególności sprzęt, catering, materiały dydaktyczne konieczne
do przeprowadzenia kursu:
 stoły do masażu w liczbie pozwalającej na prowadzenie zajęć w grupach 8 - osobowych
 podkłady lub inne materiały jednorazowego użytku do nakrycia stołów, na których będą
realizowane zajęcia
 środki do dezynfekcji powierzchni sprzętów
 środki do higieny i dezynfekcji skóry pacjenta
 materiały dydaktyczne w tym podręcznik dla każdego uczestnika zgodny z tematyką kursu
 certyfikat ukończenia kursu dla każdego uczestnika
 przerwa kawowa (obejmuje kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub
słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce). Jeśli w danym dniu przekroczone
zostanie 6 godzin szkoleniowych wykonawca będzie obowiązany zapewniać również obiad dla
uczestników kursu.
6) Kwalifikacje kadry:
Mgr fizjoterapii z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie masażu klasycznego lub technik
fizjoterapii z uprawnieniami do wykorzystywania masażu klasycznego (kurs I lub II stopnia) oraz co
najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe.
7) Zakres kursu.
Kurs odbywać się będzie w 2 turach:
 I tura - 32 osoby – maj/czerwiec 2019 (zajęcia muszą zakończyć się do 12 czerwca 2019 r.)
 II tura – 48 osób – marzec/ kwiecień 2020
Każda tura obejmować będzie 10 godzin części teoretycznej (wykład) oraz 30 godzin części
praktycznej (ćwiczenia) w 8 osobowych grupach.
8)



Wykonawca po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed zawarciem umowy powinien
dostarczyć:
program oraz harmonogram kursu (Zamawiający zastrzega, że zajęcia mogą być prowadzone
jedynie w soboty, czwartki ( w godzinach od 8:00 do 19:00) oraz poniedziałki, wtorki i środy w
godzinach od 15:00 do 19:00)
kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje osób, które będą uczestniczyły w realizacji
zamówienia

2. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się
podwykonawcami. Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona
podwykonawcom. Zamawiający zastrzega, że:
1) podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy;
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one
jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego
pracowników;
3) podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej
zgody Wykonawcy i Zamawiającego;
4) Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale
może skorzystać ze wszelkich praw nabytych przez Wykonawcę w stosunku do nich;
5) Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone
do podwykonania części zamówienia.
3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszego
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zamówienia, w całości lub w części. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy
podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w ofercie przetargowej Wykonawcy, bez uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. Wykonawca (lub podwykonawca) realizujący zamówienie musi posiadać aktualny wpis do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia
wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny.
6. Symbol wspólnego słownika zamówień (CPV):
1) 80500000-9 - Usługi szkoleniowe;
2) 55320000-9 - Usługi podawania posiłków.
ROZDZIAŁ IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie ustalonym z Zamawiającym,
przypadającym w okresie:
1) I tura- 32 osoby – maj/czerwiec 2019 (zajęcia muszą zakończyć się do 12 czerwca 2019 r.)
2) II tura – 48 osób- marzec/ kwiecień 2020
ROZDZIAŁ V – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
ICH SPEŁNIANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w szczegółowy sposób. Wykonawca potwierdza spełnianie tych
warunków poprzez oświadczenie w składanej ofercie – według wzoru stanowiącego załącznik nr
2 do ogłoszenia
3. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie
precyzuje wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczegółowy
sposób. Wykonawca potwierdza spełnianie tych warunków poprzez oświadczenie w składanej
ofercie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
4. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie precyzuje
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczegółowy sposób.
Wykonawca potwierdza spełnianie tych warunków poprzez oświadczenie w składanej ofercie –
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby
przynajmniej jeden z Wykonawców spełniał (lub Wykonawcy wspólnie spełniali) wymagania
o których mowa w pkt. 1-4.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowiązany do udowodnienia w składanej ofercie, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia - można skorzystać z załącznika nr 3 do Ogłoszenia.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
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w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (osoby
wskazane w Zarządzeniu Rektora Nr 52/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej – BIP:
http://www.pwsz-ns.edu.pl/bip/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/2018)
a
Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
ROZDZIAŁ VI – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa ma charakter kosztorysowy i obejmuje cały przedmiot zamówienia.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie uwzględniać wszystkie obowiązki niezbędne do realizacji
usługi, w szczególności: koszty szkolenia, wydania certyfikatów, wyżywienia, materiałów
dydaktycznych, udostępnienia sal itp.
3. W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.
4. Zaoferowane ceny jednostkowe będą niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen najmu
ludzi, lokali i sprzętu, stawek robocizny i podatków oraz kursów walut, – jakie kształtować się będą
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
6. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wysokości maksymalnych stawek jednostkowych
określonych w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/53-wysoka-jakosc-ksztalcenia-na-kierunkachmedycznych-4/).
7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) zwalnia się od podatku usługi
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione
w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, finansowane
w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami
związane. Ewentualna konieczność zapłaty podatku VAT obciąża Wykonawcę.
ROZDZIAŁ VII – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY
1. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty według kryterium:
1) Cena – 50 %,
2) Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – 49%
3) Kryterium społeczne – 1%.
2. Opis kryteriów:
1) Cena:
Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według
wzoru:
W1= (Cmin / Cn) x 100x 50,00%
gdzie:
W1 – łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową, za kryterium
„Cena oferty” ,
Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert nieodrzuconych,
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Cn - cena badanej oferty,
100 - współczynnik stały,
50,00 %- waga procentowa kryterium;
2)

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia:
W2= (Tmin / Tn) x 100 x 49,00%
gdzie:
W2 – łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową, za kryterium
„Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia” ,
Tmin – najkrótszy termin spośród badanych ofert nieodrzuconych,
Tn - termin badanej oferty,
100 - współczynnik stały,
49,00 %- waga procentowa kryterium;

3)

3.
4.

Wykonawca otrzyma 1 pkt. w razie posłużenia się przy realizacji zamówienia osobą
niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).
Tym samym, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie informujące, jakie czynności
w realizacji przedmiotu zamówienia osoba niepełnosprawna będzie wykonywać oraz
dołączyć kserokopie orzeczeń o stopniu i rodzaju niepełnosprawności osoby, która będzie
uczestniczyć w realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy. W/w dokumenty nie podlegają
uzupełnieniu.
W pozostałym przypadku (w tym, w przypadku braku informacji) Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma punktów ze wszystkich kryteriów oceny ofert.
Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów według kryteriów określonych
w pkt. 1.

ROZDZIAŁ VIII - SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzejrzystej kopercie.
2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę/osoby uprawnione do składania
cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy),
zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Wszystkie
miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki (wpisów własnych) muszą być
parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
– inna osoba niż określona we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji –
należy dołączyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, właściwe
umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
4. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz
adnotację: Oferta: Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenie kursu masażu
klasycznego dla grupy 80 studentów w ramach realizacji projektu pn. „Pielęgniarstwo –
zawód z przyszłością” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym
Sączu. – nie otwierać przed: 06.05.2019 r. godz. 09.15.
5. Proponowana cena winna być wyrażona w PLN, cyfrowo i słownie oraz winna obejmować
całość zamówienia.
6. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, Sekretariat

Strona 5 z 8

Ogólny (parter, pokój nr 01) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 06.05.2019 r. do godz.
09.00.
7. Oferty otrzymane po terminie ich składania zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
8. Otwarcie ofert w trybie jawnym nastąpi w dniu 06.05.2019 r. o godz. 09.15 w siedzibie
Zamawiającego, pok. 09, parter.
ROZDZIAŁ IX – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) kserokopie orzeczeń o stopniu i rodzaju niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
3) pisemne zobowiązanie podmiotu/ów udostępniającego niezbędne zasoby na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy);
4) właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze
skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy).
Rozdział X – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga
wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom.
6. Przed upływem terminu składania ofert, jednak nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Piotr Wideł, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, fax. (0-18) 443-46-08, e-mail: zp@pwsz-ns.edu.pl.
8. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.
9. Wykonawca zobowiązuje się podpisać umowę w miejscu i czasie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) dokonania zmian treści niniejszego ogłoszenia, w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert; dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie
przekazane wszystkim Wykonawcom i będą dla nich wiążące;
2) wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia dokumentów;
3) dokonania poprawy oczywistych omyłek w treści oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia do składania ofert,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
4) wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w sytuacji, gdy nie spełnia on warunków
określonych w rozdziale V Ogłoszenia;
5) odrzucenia oferty Wykonawcy obarczonej wadą niemożliwą do wyeliminowania przez
Zamawiającego i uniemożliwiającą udzielenie zamówienia temu Wykonawcy;
6) odstąpienia od wyboru oferty najkorzystniejszej;
7) unieważnienie postępowania jeżeli:
a) wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,
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b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia.
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
podając uzasadnienie;
8) dokonania innych zmian, jeśli będzie to niezbędne w celu ochrony interesu publicznego lub
interesu Zamawiającego.
Rozdział XI – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA
DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU
ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz;
2) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/i skontaktować się
z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Nowym Sączu pod adresem e-mail: iod@pwsz-ns.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2
lit. g RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na zasadach analogicznych do art. 97 ust. 1
ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy , z
zastrzeżeniem terminu określonego w §11 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
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;
9) 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.

Nowy Sącz, dn. 24 kwietnia 2019 r.
KANCLERZ
/-/ Zbigniew Gorgosz
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