
1 
 

Sokółka, 27.01.2022 r.  

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Dąbrowskiego 12 

16-100 Sokółka 

 

Znak sprawy WO.26.4.2022  

 

 

Zapytanie ofertowe 

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w ich miejscu zamieszkania, realizowanych przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sokółce  

 

 

I. Zamawiający 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce 

Adres do korespondencji: ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka 

tel. 85 711 20 64, faks 85 711 20 64, e-mail: opssok@op.pl 

godz. urzędowania 7:00 – 15:00  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie udziela się z pominięciem stosowania procedur określonych ustawą 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, ze względu na fakt, że 

szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł. Postępowanie prowadzi 

się na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130 00 zł netto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna polegająca na świadczeniu - 

na terenie Gminy Sokółka - specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej ,,usługami” - uprawnionych na 

podstawie decyzji administracyjnych. 

2. Usługi świadczone będą dla osób określonych w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685): 

a) chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne), 

b) upośledzonych umysłowo, 

c) wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze 

stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta 

wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych 

do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. 

W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży 

z zaburzeniami psychicznymi jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć 

świadczonych przez inne zobowiązane podmioty. 

mailto:opssok@op.pl
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3. Na usługi składają się: 

1) usługi rehabilitacyjne w wymiarze 870 godz.; 

2) usługi fizjoterapii w wodzie w wymiarze 100 godz.; 

Usługi wykonywane będą w miejscu zamieszkania klienta lub jego przedstawicieli 

ustawowych na terenie gminy Sokółka lub poza miejscem zamieszkania klienta, 

w lokalu wskazanym przez Wykonawcę, położonym w Sokółce. 

Wymiar godzin podany powyżej jest wielkością szacunkową, opartą na danych z roku 

2021 obliczoną na podstawie usług świadczonych na rzecz klientów Zamawiającego. 

4. Liczba godzin i osób objętych usługami może ulec zmianie, nie można jej 

określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność 

potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. 

5. Indywidualny zakres świadczeń, liczba godzin, pora dnia oraz okres 

świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą wynikały z ustaleń 

dokonanych pomiędzy pracownikiem socjalnym, klientem i Wykonawcą.  

6. Usługi świadczone będą w szczególności w godzinach popołudniowych od 

poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa 

w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1920). 

7. Godzina terapeutyczna wynosi 60 minut. 

8. Przy świadczeniu usług mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy 

z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 685); ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2268) oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 

r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. poz. 1598 

z późn. zm.). 

9. W niniejszym postępowaniu Zamawiający stosuje prawo opcji, wskazując, że 

zamówienie podstawowe obejmować będzie zakres przedmiotowy i wymiar godzin 

określony w opisie przedmiotu zamówienia, zamówienie w warunkach opcji 

przewidywać będzie zmniejszenie lub zwiększenie zakresu zamówienia w granicach 

± 20%. Zamówienie w warunkach opcji uzależnione będzie od wysokości 

posiadanych środków (przedmiot zamówienia jest zadaniem zleconym i jego 

finansowanie uzależnione jest od otrzymania dotacji na ten cel) i od zapotrzebowania 

na usługi ze strony klientów. 

10. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługi przy uwzględnieniu 

aktualnych wytycznych dotyczących wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

związku 

z epidemią SARS-CoV-2.  

11. Realizacja przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wymogi dotyczące 

przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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). 
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12. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt 

umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. 

13. Wśród osób objętych usługami mogą być osoby niepełnosprawne 

z zaburzeniami psychicznymi, w związku z czym Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy uwzględnienia indywidualnych potrzeb klientów przy realizacji usług, 

w szczególności w zakresie pokonywania barier architektonicznych przy zajęciach 

prowadzonych poza miejscem zamieszkania klienta. W treści projektu umowy 

Zamawiający określił również wymagania w zakresie warunków służących 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym: 

I część zamówienia dotyczy świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - usługi rehabilitacyjne w 

wymiarze 870 godz.; 

II część zamówienia dotyczy świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - usługi 

fizjoterapeutyczne w wodzie w wymiarze 100 godz.; 

Ofertę można składać na jedną lub dwie części zamówienia. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 

r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty 

1. W zapytaniu ofertowym, oferty mogą złożyć osoby fizyczne, osoby prawne, 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty 

występujące wspólnie. Nie wyklucza się udziału podwykonawców w realizacji 

zamówienia.  

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy - dysponują lub 

będą dysponowali na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą zdolną 

wykonać zamówienie (skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usług) - 

posiadającą wymagane kwalifikacje do wykonania danej części zamówienia i co 

najmniej półroczny staż w jednej z instytucji, wskazanych w § 3 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych, tj.: 

1) szpitalu psychiatrycznym; 

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z 

zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; 

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym; 

5) zakładzie rehabilitacji; 
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6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

3. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała: 

1) wypełniony formularz ofertowy; 

2) pełnomocnictwo do podpisania formularza ofertowego – jeżeli dotyczy. 

 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wzywać Wykonawców do złożenia 

stosownych wyjaśnień. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

 – o czym niezwłocznie informują Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

1) oferta zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści - dotyczy to w 

szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako 

kryterium oceny ofert; 

2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej 

niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4) Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 4 nie 

złożył stosownych wyjaśnień; 

5) oferta wpłynęła po terminie składania ofert. 

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

i zadawania pytań  

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, odbywać się będzie pisemnie lub drogą 

elektroniczną, przy użyciu adresu e-mail: koordyntor@opssokolka.pl.  

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się znakiem postępowania WO.26.4.2022 

 

VII. Okres związania ofertą 

Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Oferta złożona w niniejszym postępowaniu przestaje wiązać przed upływem 

30-dniowego terminu z chwilą zawarcia umowy.  

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty  
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1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

3. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularzy ofertowych, których 

wzory stanowią Załączniki nr 1.1 i 1.2 do zapytania ofertowego. 

4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

5. Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy, upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać 

bezpośrednio z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli upoważnienie takie nie 

wynika wprost z dołączonych dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Podpis powinien 

być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz 

z imienną pieczątką lub czytelny. Pełnomocnictwo składa się w oryginale bądź 

kopii uwierzytelnionej przez notariusza. 

6. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie, a następnie 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

 

IX. Określenie miejsca i terminu składania ofert: 

1. Oferty można składać na piśmie w siedzibie Zamawiającego lub drogą 

elektroniczną na adres e-mail koordyntor@opssokolka.pl 

2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 3 lutego 2022 r. do 

godz.10:00. 

3. W przypadku złożenia oferty na piśmie: 

1) nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz 

z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego; 

2) koperta (opakowanie) powinna być opisana: 

„Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce 

ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka 

Oferta w zapytaniu ofertowym na świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu 

zamieszkania, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce  

NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 3 lutego 2022 r. do godz. 10:30”; 

3) każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny 

termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową, godzinę i minutę, w której 

została przyjęta. 

4. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, 

jeśli pisemne lub elektroniczne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu 

zostanie dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. 

5. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w sposób 

i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, na opakowaniu/temacie 

wiadomości e-mail dodatkowo należy umieścić dopisek “modyfikacja” lub 

“wycofane”. Oferty wycofane nie zostaną otwarte. 

mailto:koordyntor@opssokolka.pl
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6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lutego 2022 r. o godzinie 10:30. 

7. Bezpośrednio po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji 

Publicznej informację na temat: 

1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia; 

2) nazw lub firm Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich miejsc zamieszkania lub 

siedzib; 

3) zaoferowanych warunków realizacji zamówienia tj. ceny i doświadczenia osób, 

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

- na każdą część zamówienia osobno. 

 

X. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny oferty 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1. Cena ,,C” 60 % 

2. Doświadczenie osób, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia ,,D” 

40 % 

 

1. Sposób oceny ofert: 

1) w kryterium „cena” dla wszystkich części zamówienia: 

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma max. 60 pkt, pozostałe oferty 

proporcjonalnie mniej, według formuły: 

C = (Cn/Co) x 60pkt 

gdzie: 

C – przyznane punkty w kryterium „Cena”; 

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ofert; 

Co – cena oferty ocenianej (brutto), 

Punkty będą obliczone przy zastosowaniu niżej podanych wzorów, przyjmując 

zasadę, że 1% = 1 punkt. 

 

2) w kryterium ,,Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia” dla wszystkich części zamówienia, Zamawiający przyzna punkty wg 

następujących zasad:  

 

Zamawiający przyzna 40 punktów, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

minimum jedną osobą, która będzie realizować usługi, która posiada co 

najmniej czteroletnie doświadczenie w realizacji usług. 

Zamawiający przyzna 30 punktów, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

minimum jedną osobą, która będzie realizować usługi, która posiada co 

najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji usług  

Zamawiający przyzna 20 punktów, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

minimum jedną osobą, która będzie realizować usługi, która posiada co 

najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji usług  

Zamawiający przyzna 10 punktów, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
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minimum jedną osobą, która będzie realizować usługi, która posiada co 

najmniej roczne doświadczenie w realizacji usług  

Zamawiający przyzna 5 punktów, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

minimum jedną osobą, która będzie realizować usługi, która posiada co 

najmniej półroczne doświadczenie w realizacji usług  

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże osoby, których doświadczenie będzie różne 

np. trzyletnie, dwuletnie i roczne Zamawiający przyjmie, że osoby wskazane przez 

Wykonawcę mają roczne doświadczenie (równanie do niższej wartości). 

 

Przy liczeniu doświadczenia uwzględniany będzie staż nabywany w instytucjach 

wymienionych w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 

września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, a mianowicie w: 

1) szpitalu psychiatrycznym, 

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

3) placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z 

zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, 

5) zakładzie rehabilitacji, 

6) innej jednostce niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kursem w zakresie świadczenia 

specjalistycznych usług opiekuńczych ani praktyką odbywaną w trakcie studiów. 

 

Okresy stażu w różnych instytucjach będą podlegały sumowaniu np. 2 lata, 8 

miesięcy i 28 dni + 8 miesięcy i 4 dni = 3 lata, 5 miesięcy i 2 dni. 

 

3) Sposób obliczania ostatecznej oceny ofert: 

Sp = C + D 

gdzie: 

Sp – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi 

kryteriami oceny ofert 

C – przyznane punkty w kryterium ,,cena” 

D – przyznane punkty w kryterium „Doświadczenie osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” 

 

2. W celu obliczenia punktów w kryterium ,,cena”, wyniki iloczynu będą 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglenia punktów 

według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa 

niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli 

trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra pozostaje bez zmian. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu  

z postępowania, którego oferta zostanie uznana za ważną i która została oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
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XI. Informacja na temat negocjacji z Wykonawcami 

1. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, 

których oferty uzyskały największą liczbę punktów w ramach zastosowanych 

kryteriów oceny ofert, w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji 

dopuści się wszystkich Wykonawców. 

2. Kierownik Zamawiającego: 

1) podejmuje decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami; 

2) dokonuje wyboru Wykonawcy zamówienia. 

3. Negocjacje prowadzi się indywidualnie z każdym z Wykonawców z osobna, z 

zachowaniem poufności przebiegu negocjacji. 

4. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia negocjacji, składają oferty 

dodatkowe. Warunki zaoferowane w ofertach dodatkowych, w żadnym z kryteriów, 

nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego od warunków pierwotnie 

zaoferowanych. 

 

XII.  Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

XIII. Pouczenie o możliwości unieważnienia postępowania bez wyboru ofert 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 

1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełnia warunków udziału 

w postępowaniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą kwotą przekroczy kwotę, jaką 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa; 

4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; 

5) zostanie unieważnione postępowanie w zakresie jednej lub kilku części 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129, 1598, 2054 i 2269), na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania, realizowanych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, Identyfikator postępowania 1bbb3273-5e86-

4884-a2cd-9a761e508bb3, powodujące konieczność zastosowania przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych również do zamówienia objętego niniejszym 

zapytaniem ofertowym.  

 

XIV. Klauzula informacyjna RODO 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 i 14 RODO w związku z postępowaniem 

w trybie zapytania ofertowego  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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 
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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 Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej,  

ul. Dąbrowskiego 12,16-100 Sokółka zwana dalej również „Administratorem”. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę sprawuje Rafał 

Andrzejewski, adres e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania na świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 

ich miejscu zamieszkania, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Sokółce, tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w 

związku z realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  i c RODO zw. z 

ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawymi. W 

przypadku wyboru oferty – dane będą również przetwarzane w celach 

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z 

rachunkowością, podatkami, archiwizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Odbiorcy danych - dane mogą zostać powierzone tzw. podmiotom 

przetwarzającym na podstawie odpowiednich instrumentów prawnych.   

5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami prawa. 

Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je 

przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa - 

obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 

obowiązek podatkowy. Nadto dane będziemy przechowywać przez okres 

przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez 

okres wymagany naszymi przepisami archiwalnymi.  

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pan/Pani prawo: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania / uzupełnienia 

danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 17 RODO,  

4) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 18 RODO, 

5) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach 

przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,  

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach 

przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO, 

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych).  
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Swoje prawa może Pan/Pani zgłaszać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na 

adres opssok@op.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

8. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w 

postępowaniu, jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych 

uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu i zawarcie umowy.   

9. Informacje dodatkowe z art. 14 RODO – 

obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane 

zamawiającemu  i których dane pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu. 

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:  

Może zdarzyć się, że przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iż nie uzyskaliśmy ich 

bezpośrednio od Państwa wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od 

oferenta/drugiej strony umowy (czyli podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje), 

która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie, ofercie) jako osobę uprawnioną do 

reprezentacji, kontaktu czy realizacji zamówienia. 

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych – 

dane zwykłe takie jak:  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; NIP, nazwa 

firmy, siedziba, adres (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), 

inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji 

umowy. 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Państwa dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu należytego przebiegu postępowania, a 

później zawarcia i realizacji pomiędzy stronami umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO. 

Pozostałe wymagane informacje (m.in. na temat administratora, przysługujących 

praw), zostały podane powyżej, w punktach 1, 2, 4 -7.  

Składający ofertę jest zobowiązany przekazać informacje związane z 

przetwarzaniem danych osobowych osobom fizycznym, których dane osobowe 

zamieszcza w ofercie lub w inny sposób przekazuje Zamawiającemu.  
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