Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Lublin, dn. 13 grudnia 2019 r.
Nr postępowania: SOLSKA/42/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka
13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), zwane dalej
„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych
(dalej „Regulamin”) ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku, którego
przedmiotem jest:
Przeprowadzenie 100 warsztatów przyrodniczych
dla młodzieży szkolnej z terenów objętych projektem
Zadanie to jest częścią projektu: „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w
Puszczy Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16), współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4, oś priorytetowa
II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów
przyrodniczych. Zamówienie obejmie:
1) przeprowadzenie 90 warsztatów edukacyjnych (każde trwające 1 godz.
lekcyjną) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych
na terenie gmin położonych w obrębie obszarów Natura 2000 Lasy Janowskie
oraz Puszcza Solska.
2) przeprowadzenie 10 warsztatów przyrodniczych (po 1 godz.) na terenie stacji
terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Zamawiający
udostępni w tym celu salę edukacyjną. Organizacja i opłacenie transportu
uczniów pozostaje po stronie szkoły.
1.2. W celu przeprowadzenia warsztatów, Wykonawca opracuje i przygotuje
prezentację multimedialną do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Prezentacja będzie dotyczyć wybranych
w uzgodnieniu z Zamawiającym (najrzadszych lub/i najciekawszych) gatunków
ptaków Puszczy Solskiej a także gniewosza plamistego. W gminach, gdzie w
przeszłości odnotowano największą liczbę zatrutych bielików (tj. Obsza,
Łukowa i Narol) tematyka warsztatów musi poruszać to negatywne zjawisko,
1.3. Charakterystyka warsztatów:
1.1.

1) Zajęcia, poza prezentacją ptaków Puszczy Solskiej i gniewosza plamistego,
powinny również omawiać problematykę bezmyślnego i nieuzasadnionego
tępienia węży,
2) zajęcia będą prowadzone z aktywnym komentarzem specjalisty/prowadzącego,
który będzie angażował słuchaczy do odpowiadania na pytania oraz aktywności
podczas zajęć,
3) zajęcia powinny przedstawiać najciekawsze fakty dotyczące występowania,
biologii wybranych gatunków ptaków występujących w Puszczy Solskiej, w tym
bielika, głuszca, orlika krzykliwego, bociana czarnego, włochatki, sóweczki i
puchacza,
4) zajęcia nie mogą powtarzać się w tych samych klasach,
5) Zamawiający przekaże Wykonawcy koszulki promujące projekt, które
Wykonawca wręczy wybranym, najbardziej aktywnym podczas warsztatów
uczestnikom zajęć.
1.4. Wykonawca samodzielnie dokona uzgodnień w zakresie organizacji i
przeprowadzenia zajęć w wybranych przez siebie szkołach w obrębie ww.
terenu. W przypadku zajęć w stacji terenowej Wykonawca uzgodni z
Zamawiającym termin planowanych do realizacji warsztatów.
1.5. Zajęcia będą prowadzone przez osobę/specjalistę/prowadzącego, posiadającą
wiedzę z zakresu ptaków chronionych występujących na terenie Puszczy
Solskiej a także gniewosza plamistego. Osoba ta musi posiadać doświadczenie
w przeprowadzeniu co najmniej czterech zajęć/warsztatów dla dzieci o
tematyce przyrodniczej. W celu wykazania doświadczenia Wykonawca
przedstawi referencje/inny dokument na temat zakresu i jakości
przeprowadzonych zajęć, a jeżeli z obiektywnych przyczyn wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – przedstawi oświadczenie własne, w
którym wskaże dokładną nazwę i adres podmiotu, na którego rzecz prowadził
zajęcia/ warsztaty, wskaże grupę dzieci (z podaniem ich wieku lub kategorii
szkoły), do której skierowane były zajęcia oraz przedstawi ich tematykę.
Dodatkowo, Wykonawca może wykazać, że głównym tematem zajęć były ptaki.
Informacje te będą podstawą do dokonania oceny oferty w zakresie zgodności
z treścią zaproszenia oraz w zakresie kryterium oceny ofert opisanym w pkt 8.1
ppkt 2. Wykonawca poda imię i nazwisko osoby/ osób wyznaczonych do
prowadzenia zajęć w formularzu oferty ze wskazaniem ich doświadczenia w
ww. zakresie oraz dołączy referencje/oświadczenie, o których mowa wyżej.
1.6. Wykonawca będzie dysponował sprzętem niezbędnym do wyświetlenia
prezentacji multimedialnej, na wypadek, gdyby któraś ze szkół, w której
prowadzone będą zajęcia nie posiadała odpowiedniego sprzętu.
1.7. Potwierdzeniem przeprowadzenia poszczególnych zajęć będzie protokół odbioru
zajęć podpisany przez przedstawiciela dyrekcji szkoły lub opiekuna grupy. W
protokole będą zawarte informacje o terminie wykonanych zajęć, łącznej liczbie
uczestników oraz wskazanie poziomu klasy. Wzór protokołu przekaże
Zamawiający.
2. Nazwa i kod zgodnie z CPV:
80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego
80540000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego

3. Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówienia
3.1. Świadczenie usługi będzie się odbywać w szkołach podstawowych i
ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie gmin położonych w obrębie obszarów
Natura 2000 Lasy Janowskie i Puszcza Solska. Warsztaty w stacji terenowej LTO
odbędą się na przysiółku wsi Szostaki – Pukały, gmina Łukowa, powiat biłgorajski, woj.
lubelskie.
3.2. Warsztaty zostaną przeprowadzone w terminie do 30 maja 2020, w tym:
−
przygotowanie prezentacji multimedialnej przed terminem rozpoczęcia pierwszych
warsztatów. Prezentacja musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.
−
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych: do 30 maja 2020 r.
3.3. Harmonogram poszczególnych zajęć ustala Wykonawca z przedstawicielami szkół, a
w przypadku zajęć w stacji terenowej – z Zamawiającym.
4. Sposób przygotowania oferty
4.1. Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
przedmiotowego zaproszenia z podaniem ceny brutto za realizację całego zakresu
usługi. Do oferty należy dołączyć referencje bądź oświadczenie na temat zakresu
i jakości zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, o których mowa w pkt. 1.5.
4.2. W skład ceny wchodzić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Wymagane dokumenty
Wykonawca swoją ofertę powinien złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zaproszenia.
6. Sposób płatności
Zapłata za przeprowadzone warsztaty będzie wykonana w oparciu o wystawioną fakturę
vat/rachunek, przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy, po
zrealizowaniu wszystkich przewidzianych w umowie warsztatów.
7. Opis wymogów stawianych Wykonawcy
7.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie. z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy
2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się
jednego z następujących czynów:
− udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art.
2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
− korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w
sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54),
jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub
wykonawcy;
− nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
− przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej
Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie
zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia

przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia
przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
− prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
− pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi
i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem
własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia (formularz ofertowy).
7.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych
wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do
Zaproszenia (formularz ofertowy).
7.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw.
Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki,
na takich zasadach jak wykonawcy krajowi.
7.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
7.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, na zasadzie –
spełnia/nie spełnia.
8. Kryteria i tryb oceny ofert
8.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich
znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%
1) cena ofertowa (C) – 60 %
2) doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (D) – 40 %
ad. 1)
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max. 60 pkt.
C = (C minimalna/C oferowanej) x 60 pkt
Ad. 2)
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenie osoby skierowanej
do realizacji zamówienia (D) – 40%:

Zamawiający przyzna punkty ofercie, w której Wykonawca wskaże doświadczenie osoby,
którą skieruje do realizacji zamówienia. Punkty zostaną przyznane za doświadczenie
polegające na przeprowadzeniu lub współprowadzeniu więcej niż czterech
zajęć/warsztatów dla dzieci o tematyce przyrodniczej. Wykonawca poda tematykę zajęć,
podmiot na rzecz którego realizował zajęcia i grupę dzieci do której skierowane były zajęcia,
zgodnie z opisem z pkt 1.5, oraz rok ich przeprowadzenia. Dodatkowo, Wykonawca może
wykazać, że głównym tematem zajęć były ptaki. Punkty w kryterium (D) doświadczenie
osoby skierowanej do realizacji zamówienia będą przyznawane wg następujących zasad:
przeprowadzenie czterech zajęć/warsztatów dla dzieci o tematyce przyrodniczej
– 0 pkt
wykazanie przeprowadzenia od pięciu do ośmiu zajęć/warsztatów dla dzieci o
tematyce przyrodniczej – 10 pkt
wykazanie przeprowadzenia więcej niż ośmiu zajęć/warsztatów dla dzieci o
tematyce przyrodniczej - 20 pkt
jeśli wykonawca wskaże,
że głównym tematem któregoś z
przeprowadzonych warsztatów były ptaki, oferta do odpowiedniej liczby
punktów przyznanych zgodnie z tiret 1-3, otrzyma dodatkowo 20 pkt.
8.2. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać wykonawca w tym kryterium – 40.
8.3. Oferta wykonawcy, który nie poda doświadczenia osoby skierowanej do realizacji
zamówienia zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zaproszenia. Punktowane
będzie doświadczenie jednej osoby, nawet jeśli wykonawca wskaże więcej osób
skierowanych do realizacji zamówienia.
8.4. Informacje o osobie skierowanej do realizacji zamówienia i jej doświadczenia
Wykonawca poda w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zaproszenia.
Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru:
O=C+D
Ocenie podlegają oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli
dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie tych
Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
9. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
9.1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami w nim zawartymi – wg załącznika nr 1 do
ogłoszenia.
9.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo będące oryginałem lub kopią
poświadczoną notarialnie należy przekazać w raz z ofertą w formie skanu lub fotokopii.
10. Termin składania ofert i ich ocena
10.1. Oferty należy złożyć do dnia 20.12.2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail:
pawel.szewczyk@lto.org.pl
10.2. Oferta złożona drogą elektroniczną musi mieć formę skanu oferty podpisanej przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. W tytule maila należy wpisać tytuł
zaproszenia: „Przeprowadzenie 100 warsztatów przyrodniczych”.
10.3. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Paweł Szewczyk – tel.: 663
502134, e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl
10.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego kandydatura będzie spełniać
wymogi opisane w niniejszym zaproszeniu i który zaoferuje najkorzystniejsza ofertę w
oparciu o opisane wyżej kryteria.

10.5. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o rozstrzygnięciu drogą
elektroniczną.
10.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
10.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, w tym w zakresie rażąco niskiej ceny, na zasadach
opisanych w art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw.
Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
10.9. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
11. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
11.1. Ilekroć w niniejszym zaproszeniu jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie 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).
11.2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie
będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany
jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.
5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne
oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga
złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika
nr 1 do zaproszenia.
11.3. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 i 14 RODO.
Zgodnie z art. 13 i 14 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych
dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego jest Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w
Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok.
209, 20-234 Lublin), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS:
0000146301 zwany dalej Administratorem;
2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
kontaktować się pod adresem pawel.szewczyk@lto.org.pl, adres korespondencyjny:
LTO ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pt. „Przeprowadzenie 100 warsztatów przyrodniczych dla

młodzieży szkolnej z terenów objętych projektem”, znak SOLSKA/42/2019. Dane mogą
być przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona poprzez klauzulę zgody/akt uczestnictwa w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego),
- art.6 ust.1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia umowy),
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do
przechowywania dokumentacji)
- art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora polegające m.in.
na umożliwieniu kontaktu w sprawie złożonej w tym postępowaniu oferty);
Administrator przetwarza dane w oparciu o następujące podstawy prawne:
- umowa o dofinansowanie Projektu;
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217)
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji
publicznej, podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia
kontroli; ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty dostarczające lub
utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi
prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały /
zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im
danych osobowych;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego
upływie przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy (np. zgłaszania
roszczeń wynikających z gwarancji, rękojmi), zabezpieczenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń przysługujących LTO oraz wypełnienia obowiązku prawnego
Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz
okres trwałości Projektu rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz
Beneficjenta Projektu; okres przetwarzania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba
Administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy, wówczas dane będą
przetwarzane przez ten okres.
6) podanie danych przez wykonawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w postępowaniu - ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może
uniemożliwić dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty; podanie danych
osobowych dotyczących osób wymienionych w ofercie oraz we wszelkich innych
dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.” oraz
z Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Czynna ochrona
rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” POIS.02.04.00-00-0179/16 przez
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne;
7) w odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, adekwatnie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z
wymienionych praw):
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych1;
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą
przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO2;
− na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych - wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 21 RODO;
− W celu realizacji praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych
osobowych.
9) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
− 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, jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO;
10) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO;
11) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody na dalsze
przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
dokonywanego przed jej cofnięciem, ale może to skutkować uniemożliwieniem udziału
w postępowaniu (jeśli przesłanką przetwarzania danych jest zgoda);
12) nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
1

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.
2
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.

Załącznik nr 3 – Regulamin Zawierania Umów LTO
Sporządzono i zatwierdzono pod względem merytorycznym i
formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk

