
  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
 

1. Informacje o Zamawiającym. 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9,  
32-082 Karniowice 
Tel. 12 285-21-13 
Fax 12 285-11-07 
E-mail: sekretariat@modr.pl 
NIP: 5130197883  
REGON: 356900630 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
2.1. Zamówienie zostanie zrealizowane bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wyłączeniem określonym w art. 4 
pkt 8 ww. ustawy.  

2.2. Zamawiający zaprasza do składania ofert i zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 
zamówienia bez podania przyczyny.  

 
3. Opis zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku garażu 
Zamawiającego w Karniowicach. 
Zakres prac obejmuje: 

1. Roboty dekarskie  

2. Zadaszenie podjazdu 

3. Wymiana stolarki okiennej 

4. Roboty renowacyjno-wykończeniowe  

5. Roboty na elewacji – czyszczenie, naprawa tynku, wykonanie nowego tynku i 

malowanie/ nałożenie tynku barwionego 

6. Uporządkowanie terenu prac.  

3.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do : 

- realizacji całości robót budowlanych obejmujących remont garażu wraz z wykonaniem 

zadaszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną; 

- udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres co najmniej 36 miesięcy. 
3.3. Opis przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót oraz rysunkach 
poglądowych (załącznik nr 1) i projekcie umowy (załącznik nr 2). 
3.4. Prace, stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą przy użyciu sprzętu, 
materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, które zapewni 
Wykonawca. 
3.5. Warunki dodatkowe realizacji przedmiotu zamówienia. 
a) Rozpoczęcie robót budowlanych musi być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego 
przekazanego mu harmonogramu robót. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia 
zastrzeżeń oraz sugestii przed akceptacją harmonogramu.  
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b) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przy realizacji zamówienia osoby pełniącej 
funkcję kierownika robót, posiadającej uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 
3.6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na 
okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu 
odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Termin gwarancji stanowi kryterium oceny 
ofert, które zostało opisane w pkt 18. 
3.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować 
przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i 
podania firm tych podwykonawców. W przypadku nie wpisania nazw podwykonawców i 
części zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 
 
4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest:  
4.1. wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;  
4.2. wykonać na własny koszt odkrywki, badania, pomiary, próby, sprawdzenia niezbędne do 
realizacji przedmiotu zamówienia;  
4.3. uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym przyjęte rozwiązania i uwzględniać zalecenia 
dotyczące walorów estetycznych i funkcjonalnych. 
 
5. Termin realizacji zamówienia 
Termin wykonania zamówienia :  
Od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 września 2018r. 
 
6. Miejsce realizacji zamówienia 
Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych realizowanych w budynku garażu 
zlokalizowanego obok siedziby Zamawiającego.  
 
7. Sposób obliczenia ceny oferty 

7.1. Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu ofertowym przedstawić cenę oferty dla 
całego zakresu prac, stanowiącego przedmiot zamówienia – należy podać cenę oferty brutto 
za realizację całego przedmiotu zamówienia oraz wskazać stawkę i wysokość podatku VAT. 
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie prace związane  wykonaniem zamówienia w tym 

koszt likwidacji i utylizacji zdemontowanych urządzeń i materiałów.   
7.2. Ceną oferty służącą do porównania ofert jest wartość brutto ( z VAT ) całego 
zamówienia. Wykonawca określa cenę oferty w oparciu o własne kalkulacje i na podstawie 
informacji zawartych w przedmiarze robót. 
7.3. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na Formularzu ofertowym za całość 
przedmiotu zamówienia i jest to cena ryczałtowa. W przypadku, gdy ilość prac wykonanych 
wykraczać będzie poza planowany zakres prac zawarty w opisie przedmiotu zamówienia, 
Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek świadczenia dodatkowe. 
7.4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 
określone w niniejszym postępowaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 



Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
8. Warunki udziału w postępowaniu 
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania i spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 
 
8.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
8.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
8.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

a) posiadają doświadczenie zawodowe 

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli  wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał: co najmniej jedną 
robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie lub modernizacji budynku na 
kwotę minimum 100 000,00 zł brutto. 

b) posiadają kadrę techniczną 

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli  wykonawca wykaże, że 
skieruje do realizacji zamówienia: 

• minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą 
wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń, zgodne z ustawą Prawo budowlane, uprawniające do 
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 

 
8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:  
 
8.2.1. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (teks jednolity z 
2016 r. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny,  
c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).  



8.2.2. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt. 8.2.1.  
8.2.3. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
8.2.4. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
8.2.5. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o 
udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu. 
8.2.6. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych  
8.2.7. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544). 
8.2.8. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).  
8.2.9. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 
8.2.3, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  
8.2.10. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
 
9. W celu potwierdzenie spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć do oferty : 



9.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.  
9.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – oświadczenie składane jest na druku 
Formularza ofertowego (załącznik nr 5). 
9.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o 
podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem załącznika nr 3. 
9.4. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących tych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty (np. referencje, listy polecające – zgodnie ze wzorem załącznika nr 4.  
 

10. Informacja dotycząca formy składanych dokumentów 
10.1. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
10.2. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub 
notarialnie poświadczonego odpisu pełnomocnictwa. 
10.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
10.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w pkt. 9.1., w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  
 
11. Wymagania dotyczące wadium  
Wadium nie jest wymagane. 
 
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

 

13. Termin związania ofertą 
13.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu 
składania ofert. 
13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

14. Podwykonawstwo 
14.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac 
stanowiących przedmiot zamówienia.  
14.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
14.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
Informacje o podwykonawcach zamieszcza się w Formularzu ofertowym (załącznik nr 5).  



14.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom  nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
 
15. Postanowienia dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 
15.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 
cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego – pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.  
15.2. Na Formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na 
„wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika. 
15.3. Każdy z warunków określonych w pkt 8.1. (warunki udziału w postępowaniu) winien 
spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie albo wszyscy wykonawcy wspólnie.  
15.4. Warunki określone w pkt 8.2. (niepodleganie wykluczeniu) winien spełniać każdy z tych 
wykonawców samodzielnie.  
 
16. Opis sposobu przygotowania ofert 
16.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
16.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej lub przesłana w formie 
elektronicznej jako skan podpisanych przez Wykonawcę dokumentów oferty. 
16.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być 
sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego postępowania w 
trybie zapytania ofertowego. W celu przeprowadzenia oceny ofert w niniejszym 
postępowaniu oferta powinna zawierać:  

1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5, zawierający: oświadczenie o braku podstaw 
wykluczenia, łączną cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu związania ofertą i 
 warunków płatności, oświadczenie o okresie gwarancji oraz o akceptacji wszystkich 
postanowień wzoru umowy, a także informację którą część zamówienia wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcy (jeśli dotyczy); 

2) informacje dotyczące kadry technicznej/osób skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia należy sporządzić zgodnie ze wzorem załącznika nr 3; 

3) informacje dotyczące doświadczenia zawodowego wykonawcy w realizacji 
zamówień o podobnym charakterze należy sporządzić zgodnie ze wzorem 
załącznika nr 4; 

4) pełnomocnictwo (jeśli oferta podpisana jest przez pełnomocnika). 

 

17. Termin i miejsce składania ofert oraz sposób obliczenia ceny oferty 
 
17.1. Miejsce składania ofert : Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 32-082 

Karniowice, ul. Osiedlowa 9, sekretariat - pokój nr 103.  
 
17.2. Termin składania ofert : 19.06.2018r., godzina 12.00. 



17.3. Ofertę należy złożyć : 
a) w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie lub nieprzeźroczystym opakowaniu, zamkniętym 
w sposób trwały. Na kopercie powinna znajdować się nazwa i adres Wykonawcy, a koperta 
powinna być zaadresowana w sposób następujący:  
„Oferta na wykonanie robót budowlanych”  
Nazwa i adres firmy Oferenta/Wykonawcy do korespondencji  
 
Lub 
 
b) w formie elektronicznej (skan oferty wraz z podpisami Wykonawcy) należy przesłać na 
adres e-mail Zamawiającego : sekretariat@modr.pl  
 
18. Opis kryteriów oceny ofert 
18.1. Oferty będą podlegać ocenie w oparciu o poniższe kryteria : 
Cena (C) – 90 %  
Gwarancja (G) – 10%  
Kryterium „cena” wykonania przedmiotu zamówienia będzie oceniane według 
następującego wzoru:  
C= [(Cmin /C bad) x 90]  
gdzie: C – ilość punktów oferty  
C min – najniższa cena brutto  
C bad – cena brutto oferty badanej.  
 
Kryterium „gwarancja” wykonania przedmiotu zamówienia będzie oceniane według 
następującego wzoru:  
G= [(Gbad /G max) x 10]  
gdzie: G – ilość punktów oferty  
G max – najdłuższy okres gwarancji podany w miesiącach  
G bad – okres gwarancji podany w miesiącach dla oferty badanej.  
 
18.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty 
budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 
miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego 
przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie dłuższy od 60 miesięcy 
okres gwarancji, Zamawiający do obliczania punktacji przyjmie okres gwarancji wynoszący 60 
miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje krótszy termin gwarancji niż 36 miesięcy to oferta 
zostanie potraktowana jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego i będzie podlegała 
odrzuceniu.  
18.3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zamówienia w oparciu o 
ranking punktów uzyskanych przez każdego z Wykonawców, który będzie stanowić suma 
punktów przyznanych w każdym z kryteriów. Maksymalna ilość punktów, jaką po 
uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100.  
18.4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania 
określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą wg 
przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.  



18.5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny), 
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. 
 

19. Informacje istotne dla postępowania  
19.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia, bez wyboru 
którejkolwiek ze złożonych ofert. 
19.2. Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie 
dłuższym niż 7 dni od opublikowania powiadomienia o wyborze. Projekt umowy stanowi 
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
19.3. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie do składania ofert nie jest 
ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 
zamówień publicznych. 
19.4. Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres email : 
sekretariat@modr.pl .  
Dodatkowe informacje w postępowaniu udziela – p. Agnieszka Wierzbicka Tel. 507 079 219. 
19.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 
ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ewentualne 
przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o 
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.  
19.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazywana wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano zapytanie ofertowe bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami zostanie również umieszczona na stronie internetowej opublikowanego 
zapytania ofertowego.  
19.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.2., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
19.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść zapytania ofertowego.  
19.9. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej, na której udostępnione zostało zapytanie ofertowe. 
19.10 Zamawiający wymaga udziału Wykonawcy w wizji lokalnej na terenie wykonywania  
robót przed złożeniem oferty.  
 

20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 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”, informujemy, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9 (zwany dalej MODR); 
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▪ wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w MODR, z którym można się kontaktować 
pod numerem telefonu (12) 285-21-13 lub 14 wew. 215, pod adresem email: 
iod@modr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;   

▪ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z 
obowiązujących nas przepisów tj. Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego 
Wykazu Akt, wytworzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
dotyczących archiwów; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego;  

▪ Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom nadrzędnym i urzędom 
dokonującym kontroli MODR; 

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

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 
 

Dyrektor MODR w Karniowicach 
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