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ROZDZIAŁ I 

ZAMAWIAJĄCY 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Miejska Przemyśl  

Rynek 1  

37-700 Przemyśl 

2. Adres do korespondencji: 

Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl 

e-mail: zp@um.przemysl.pl  

3. Strona internetowa Zamawiającego: 

www.przemysl.pl  

ROZDZIAŁ II 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł, prowadzone jest w trybie 

Zapytania Ofertowego na podstawie §10 Regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonego Zarządzeniem nr 509/2020 Prezydenta 

Miasta Przemyśla z dnia 21 grudnia 2020 r. 

Rozdział III 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) z siedzibą 

przy ul. Grodzkiej 1 oraz Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP pl. Legionów 2 w Przemyślu.  

2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

3. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania, Wykonawca składa ofertę w odniesieniu do obu zadań: 

Zadanie nr 1 – Organizacja i prowadzenie biura Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą przy 
ul. Grodzkiej 1 w Przemyślu 
1) Zamawiający oddaje w użyczenie Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego lokal o 

łącznej powierzchni użytkowej 47,23 m2 w budynku przy ul. Grodzkiej 1 bez ponoszenia opłat z tytułu 

czynszu; 

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektu w tym: koszty 

zużycia wody i odprowadzania ścieków, ogrzewania, sprzątania, energii elektrycznej, telefony, Internet, 

koszty funduszu remontowego i eksploatacyjnego, i w tym zakresie wykonawca zobowiązany jest 

podpisać umowy z dostawcami mediów. Szacunkowe wyliczenie za zużycie mediów za rok 2021 to 

kwota 12.026,00 zł brutto; 

3) Wykonawca zapewnia umeblowanie i wyposażenie w sprzęt komputerowy biura; 

4) ustala się następujące dni i godziny otwarcia CIT dostosowane do potrzeb i natężenia ruchu 

turystycznego: 

a) od 3 stycznia do 18 kwietnia i od 18 października do 31 grudnia: 

− od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00, 

− w soboty w godzinach 10:00 – 14:00, 

− w niedzielę – nieczynne, 
b) w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, tj. od 19 kwietnia do 17 października: 

− od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00, 

− w soboty w godzinach od 10:00 – 18:00, 

− w niedzielę w godzinach 10:00 – 18:00, 
c) Informacja Turystyczna pracuje także w niektóre dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy: 

− 1 maja (Święto Pracy), 

− 3 maja (Święto Konstytucji), 
d) dopuszcza się możliwość wydłużenia godzin pracy punktu CIT po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 
5) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) świadczenia kompleksowej, sprawnej, uprzejmej obsługi klientów przybywających do CIT, 

dzwoniących czy przesyłających listowne prośby i zapytania w zakresie informacji turystycznej 

o mieście i regionie; 

b) zapewnienia obsługi turystów w języku angielskim i niemieckim w stopniu komunikatywnym; 

c) opracowywania aktualnych danych dotyczących bazy turystycznej Przemyśla i regionu 

przemyskiego i współpracy w tym zakresie z gestorami bazy hotelowej, gastronomicznej, 

rekreacyjnej, zarządcami atrakcji turystycznych miasta, organizatorami imprez turystycznych, 

kulturalnych i sportowych w Przemyślu, itp.;  

d) opracowywania miesięcznego kalendarza imprez kulturalnych i promujących miasto Przemyśl wraz 

z przekazaniem informacji do Wydziału Promocji i Kultury; 

mailto:zp@um.przemysl.pl
http://www.przemysl.pl/
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e) pomocy w przygotowaniu programów zwiedzania dla zorganizowanych grup turystycznych; 

f) dbałości o estetyczny wystrój wnętrza oraz witryny w CIT z wyeksponowaniem elementów 

związanych z miastem; 

g) prowadzenia ewidencji turystów odwiedzających CIT wraz z prowadzeniem badań ankietowych 

wśród turystów i przygotowaniem rocznego sprawozdania według uzgodnionego wzoru 

z Zamawiającym; 

h)  współpracy z Wydziałem Promocji i Kultury w zakresie pobierania materiałów promocyjnych do 

bezpłatnej dystrybucji oraz odsprzedaży, przy czym wysokość pobieranej marży z tytułu sprzedaży 

materiałów nie może przekroczyć 40 % wartości ceny jednostkowej brutto ustalonej na 

poszczególne materiały; 

i) podejmowania samodzielnych inicjatyw w zakresie promocji turystycznej miasta;  

j) współpracy z wydawnictwami i instytucjami w zakresie pozyskiwania materiałów o mieście 

i najbliższej okolicy, ponadlokalnych i regionalnych, również w językach obcych, materiałów 

tematycznych i specjalistycznych oraz prowadzenia sprzedaży wyrobów rękodzieła artystycznego 

oraz pamiątek regionalnych; 

k)  współpracy z Punktami Informacji Turystycznej na terenie woj. Podkarpackiego, Polski i zagranicy 

w zakresie dystrybucji materiałów promujących miasto oraz wymiany informacji o mieście; 

l) organizacji stoiska CIT podczas imprez organizowanych przez Urząd Miejski w Przemyślu. 

Zadanie nr 2 – Organizacja i prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP 

pl. Legionów 2 w Przemyślu 

1) lokal o łącznej powierzchni 9,93 m2 zostaje oddany w użyczenie na czas trwania zamówienia na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego; 

2) Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem obiektu w tym m.in.: czynsz, 

opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, ogrzewanie; 

3) Wykonawca zapewnia umeblowanie i wyposażenie biura w sprzęt komputerowy; 

4) ustala się następujące dni i godziny otwarcia informacji turystycznej dostosowane do potrzeb i natężenia 

ruchu turystycznego: 

a) od 3 stycznia do 18 kwietnia i od 18 października do 31 grudnia: 

− od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00, 

− w soboty w godzinach 10:00 – 14:00, 

− w niedzielę – nieczynne’ 

b) w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, tj. od 19 kwietnia do 17 października: 

− od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00, 

− w soboty w godzinach od 10:00 – 18:00, 

− w niedzielę w godzinach 10:00 – 18:00, 

c) Informacja Turystyczna pracuje także w niektóre dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy: 

− 1 maja (Święto Pracy), 

− 3 maja (Święto Konstytucji), 

d) dopuszcza się możliwość wydłużenia godzin pracy punktu IT po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Zamawiającym; 

5) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) świadczenia kompleksowej, sprawnej, uprzejmej obsługi klientów przybywających do punktu IT,  

b) zapewnienia obsługi turystów w języku angielskim i niemieckim w stopniu komunikatywnym, 

c) opracowywania aktualnych danych dotyczących bazy turystycznej Przemyśla i regionu 

przemyskiego i współpracy w tym zakresie z gestorami bazy hotelowej, gastronomicznej, 

rekreacyjnej, zarządcami atrakcji turystycznych miasta, organizatorami imprez turystycznych, 

kulturalnych i sportowych w Przemyślu, itp., 

d) prowadzenia ewidencji turystów odwiedzających punkt IT wraz z prowadzeniem badań 

ankietowych wśród turystów i przygotowania rocznego sprawozdania według uzgodnionego wzoru 

z Zamawiającym, 

e) współpracy z Wydziałem Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu w zakresie pobierania 

materiałów promocyjnych do bezpłatnej dystrybucji oraz odsprzedaży, przy czym wysokość 

pobieranej marży z tytułu sprzedaży materiałów nie może przekroczyć 40 % wartości ceny 

jednostkowej brutto ustalonej na poszczególne materiały przez Kancelarię, 

f) podejmowania samodzielnych inicjatyw w zakresie promocji turystycznej miasta, 

g) współpracy z wydawnictwami i instytucjami w zakresie pozyskiwania materiałów o mieście 

i najbliższej okolicy, ponadlokalnych i regionalnych, również w językach obcych, materiałów 

tematycznych i specjalistycznych oraz prowadzenia sprzedaży wyrobów rękodzieła artystycznego 

oraz pamiątek regionalnych, 
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h) współpracy z Punktami Informacji Turystycznej na terenie woj. Podkarpackiego, Polski zagranicy 

w zakresie dystrybucji materiałów promujących miasto oraz wymiany informacji o mieście; 

4. Termin realizacji zamówienia: 

Od 03 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

5. Podwykonawcy 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 

Podwykonawcom. 

ROZDZIAŁ IV 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) są zarejestrowani jako organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, 
agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest 
jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy 
się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, 

2) posiadają wykwalifikowany personel, co najmniej 1 1/2 etatu do obsługi ruchu turystycznego 
w Centrum Informacji Turystycznej oraz co najmniej 1 1/2 etatu do obsługi ruchu turystycznego 
w Punkcie Informacji Turystycznej, potwierdzone certyfikatami lub innymi dokumentami, w tym: 
wykształcenie kierunkowe turystyczne lub inne potwierdzające znajomość zagadnień turystycznych 
lub historii miasta, wskazane ukończenie kursów przewodnickich, obsługa turystów zagranicznych 
w co najmniej dwóch językach obcych: j. angielski i j. niemiecki w stopniu komunikatywnym. 

2. Dokumenty: 

1) Oferent w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest złożyć: 

a) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcę Formularz 

ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego; 

b) dokumenty poświadczające zarejestrowanie organizacji pozarządowej oraz jednostki w rozumieniu 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki 

(w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, 

hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 

2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli 

ww. dokumenty Zamawiający będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, Wykonawca wskaże ich dostępność pod określonymi adresami internetowymi 

w formularzu ofertowy. 

W przypadku niezachowania powyższych wymogów oferta zostanie odrzucona 

ze względów formalnych; 

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: wykwalifikowany personel, 

co najmniej 1 1/2 etatu do obsługi ruchu turystycznego potwierdzone certyfikatami lub innymi 

dokumentami, w tym: wykształcenie kierunkowe turystyczne lub inne potwierdzające znajomość 

zagadnień turystycznych lub historii miasta, wskazane ukończenie kursów przewodnickich, 

obsługa turystów zagranicznych w co najmniej dwóch językach obcych: j. angielski i j. niemiecki 

w stopniu komunikatywnym (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego), 

d) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta 

składającego ofertę o ile osoba reprezentująca Oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze; 

e) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2) a); 

f) oświadczenie wymagane od Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, znajdujące się w treści formularza ofertowy. 
W przypadku gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykreśla treść 

oświadczenia z formularza ofertowego. 

2) Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(spółki cywilne): 

a) Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo/ 

upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi w oryginale, 

ma być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Oferentów, 

a w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona notarialnie za zgodność 

z oryginałem. 
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b) Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz umowy stanowiącej załącznik do 

niniejszego Zapytania Ofertowego.  

ROZDZIAŁ V 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty musi obejmować pełny zakres usług określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz 

zawierać wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Oferent w obliczonej cenie oferty winien uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz koszty związane z przygotowaniem i opracowaniem oferty. 

3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem obowiązującego podatku od towarów 

i usług VAT. 

5. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto zamówienia, która będzie wynikać 

z wypełnionego Formularza Ofertowego stanowiącego Załączniki 1 do Zapytania Ofertowego. 

6. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do ceny 

przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

7. Termin płatności faktury (rachunku) wynosi 14 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury 

(rachunku). 

8. Płatności za usługi dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, 

zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku rachunku 

bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek inny 

rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”. 

ROZDZIAŁ VI 

KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny. 

2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną brutto. 

ROZDZIAŁ VII 

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 

3. Język i forma porozumiewania się: 

1) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej; 

2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci mogą przekazywać 

pisemnie lub drogą elektroniczną; 

3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu; 

4) oferta wraz z wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami może być złożona wyłącznie w formie 

pisemnej; 

5) jeżeli Zamawiający lub Oferenci porozumiewają się drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie. 

4. Osoby uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia osobą uprawnioną do porozumiewania się 

z Oferentami Anna Gremska - Pracownik Wydziału Promocji i Kultury, tel. 16 678 31 70 w dni robocze, 

w godz. 8:00 – 15:00; 

2) osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących procedury 

jest Anna Waszczak – Pracownik Biura Zamówień Publicznych  

tel. 16 675 20 38, w dni robocze, w godz. 8:00 – 15:00 

email: zp@um.przemysl.pl  

5. Związanie ofertą: 

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni; 

2) bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6. Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego: 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego nie później niż na 

3 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Oferentom, 

którzy o takowe wyjaśnienia zwrócili się, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. 

7. Opis sposobu przygotowania ofert: 

mailto:zp@um.przemysl.pl
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1) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (na każde zadanie częściowe); 

2) treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego; 

3) oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania 

Ofertowego i napisana pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym niezmywalnym atramentem 

(tuszem), pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego; 

4) załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w Rozdziale IV Zapytania Ofertowego; 

5) wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej 

zapisanej stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być 

przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, 

6) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, 

7) Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie, opieczętowanej przez Oferenta z opisem nazwy i adresu 

Oferenta oraz nazwą postępowania „Organizacja i prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej 

oraz Punktu Informacji Turystycznej, ZP.271.1.27.2021”, 

8) Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, lub 

wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie 

z odpowiednim dopiskiem; 

9) Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie składania 

ofert. 

8. Miejsce i termin składania ofert: 

1) miejscem składania ofert jest Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, Kancelaria 

Ogólna (parter); 

2) oferty należy składać we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski 

w Przemyślu, Kancelaria Ogólna, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, z wyraźnym oznaczeniem 

postępowania; 

3) termin składania ofert: do 25 października 2021 r., do godziny 09:00. 

9. Otwarcie ofert: 

termin otwarcia ofert: 25 października 2021 r. o godzinie 09:30; 

10. Pozostałe informacje: 

1) Zamawiający informuje, że w przypadkach nieuregulowanych Zapytaniem Ofertowym zastosowanie 

mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 

1740 z późn.zm.); 

2) Oferent, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy 

zgodnie z załączonym projektem umowy, który stanowi Załącznik Nr 3 i 3A do Zapytania Ofertowego, 

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

3) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

4) Oferent przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do: 

a) wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do 
ewentualnego przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw dla tych osób do zawarcia 
umowy bądź kopii pełnomocnictw poświadczonych przez notariusza, 

b) wskazania danych niezbędnych do uzupełnienia w umowy oraz do ewentualnego przekazania 
stosownych dokumentów lub oświadczeń, chyba, że zawarte były one w złożonej przez 
Wykonawcę ofercie; 

c) wskazania Zamawiającemu cen jednostkowych netto zawartych w Formularzu ofertowym, a 
także wskazania wartości wynagrodzenia netto oraz kwoty podatku VAT; 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany Zapytania Ofertowego, w tym warunków lub terminu prowadzonego postępowania; 

b) zamknięcie postępowania bez wyboru; 

c) odrzucenia oferty w przypadku niedołączenia przez Oferenta do oferty formularza cenowego; 

d) odrzucenia oferty w przypadku, gdy formularz cenowy nie zostanie wypełniony w całości – 

Oferent nie zadeklaruje dostarczenia całości zamówienia; 

e) odwołania postępowania, przed upływem terminu składania ofert, bez podania przyczyny; 

f) unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od 

kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6) 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 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla Rynek 1, 

37 - 700 Przemyśl, 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Przemyśl jest Pan Przemysław 

Popiel, kontakt: adres e-mail: bbi@um.przemysl.pl, telefon: 16 675 21 14, 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania, 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od zakończenia roku, 

w którym postępowanie zostało przeprowadzone, 

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

g) 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, 

h) 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, 

i) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

j) w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy 

wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 Rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
* 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. 

 

Przemyśl, 14 października 2021 r. 
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