
Braniewo, 02.12.2021r.

ZAPYTANIE CENOWE

I. Zamawiający
Gmina Miejska Braniewo, 14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 111, NIP: 582-16-07-800, dla 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Rzemieślnicza 1
tel. (55) 506 53 30 / fax: (55) 506 53 31, e-mail:sekretariat  @  mops.braniewo.pl  

II. Tryb udzielania zamówienia
Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) do postępowania nie stosuje się 
przepisów niniejszej ustawy, bowiem wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych.

III. Przedmiot zamówienia: 
1. Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu w 
okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. miejsc w schronisku dla osób 
bezdomnych. 
2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie 
decyzji osoby działającej z upoważnienia Burmistrza Miasta Braniewa. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane 
przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone 
kopią decyzji administracyjnej dostarczonej w ciągu 7 dni od dnia jej wydania.
3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym:
a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, 
poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło),w ogrzewanym pomieszczeniu, 
którego temperatura nie jest niższa niż 20°C,
b) trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego posiłku dziennie oraz dostępu do 
pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie i gorącego 
napoju,
c) umożliwienia skorzystania z łazienki z zimną i ciepłą wodą, prysznica, wymiany odzieży 
oraz umożliwienia prania i suszenia odzieży,
d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
e) zapewnienia dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej 
wymiany,
f) zapewnienia informacji o dostępnych formach pomocy w szczególności pomocy 
medycznej, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu, 
g) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności 
społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności poprzez 
opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,
h) pomocy w sprawach formalno-prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, 
rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia 
niepełnosprawności itp. -zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
i) wykonania zamówienia zgodnie z przyjętymi standardami przewidzianymi w 
Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 w 
sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk 
dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896). 
4. Liczba osób wymagających schronienia - ze względu na specyfikację przedmiotu 
zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba 
świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w 
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formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy, dlatego zamawiający 
zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wskazuje wstępną potrzebę na 3 miejsca w schronisku dla bezdomnych. 
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę/inny dokument księgowy do 7 dnia 
następnego miesiąca. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po 
wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MOPS/innego 
dokumentu księgowego. 
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/innego dokumentu 
księgowego z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym 
miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia; 
b) wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej 
zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności
ich wykonywania z porozumieniem i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu. 
8. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. 
9. Opis wymagań stawianych Wykonawcy: 
1) wymagania niezbędne: w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym
i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego
przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, 
stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe
do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarno-
epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka 
wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski. Schronisko musi spełniać wymagania 
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 w 
sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk 
dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 poz. 896).
10.Warunki i zakres realizacji:
1) miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia położone nie dalej 
niż 150 km od Braniewa;
2) Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania w formule 
pobyt osoba/doba oraz ilości deklarowanych miejsc 5 maksymalnie;

IV. Kryteria wyboru oferty:
- Cena – 60 %
- Doświadczenie/kwalifikacje oferenta w prowadzeniu coachingu rozwojowego – 40%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Łączna maksymalna ilość punktów 
wynosi 100.

3. Sposób przyznawania punktów:
a) cena

X min.
X = ----------------------------------- x 60

X of.
gdzie:
X – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
X min. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert



X of. – cena (brutto) oferty badanej

b) doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi

W ramach kryterium „doświadczenie/kwalifikacje oferenta w prowadzeniu coachingu 
rozwojowego” Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie liczby lat (12 
kolejnych miesięcy) doświadczenia – ustalone na podstawie załączonego do oferty 
oświadczenia wykonawcy oraz kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie 
doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi. 

Wykonawca będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według 
następującego: 
> do 1 roku doświadczenia – 10 punktów (warunek udziału w postępowaniu)
> powyżej 1 roku do 3 lat doświadczenia – 20 punktów;
> powyżej 3 lat do 5 lat doświadczenia – 30 punktów;
> powyżej 5 lat doświadczenia – 40 punktów. 

V. Sposób przygotowania oferty: 
1. Wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr. 1 – wzór oferty 
2. Wymagane dokumenty: 
a) dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. 
podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają 
informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia 
właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające: 

1) upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
2) zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie,
3) upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń 

w tym zakresie, 
b) odpis statutu lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań o których 
mowa w III.9.1.
VI. Miejsce i termin złożenia ofert
1. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo.
2. Oferty należy składać do 13.12.2021r. w zaklejonej kopercie, z oznaczeniem: 
„Oferta na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu w
okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. miejsc w schronisku dla osób 
bezdomnych” (liczy się data faktycznego doręczenia oferty do siedziby MOPS a nie data 
stempla pocztowego).
3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 7 dni i zostanie opublikowane na stronie 
internetowej www.  mops.braniewo.pl   .
4. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
4. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i Nazwisko: Kamil Krzywiec
Tel. (55) 506 53 50

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny.
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o 
terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
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Załączniki : 
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
3. Projekt porozumienia.
4. Oświadczenie wykonawcy dot. doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi.
5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.



Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY

Składam ofertę na realizację zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym na realizację
zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu w okresie od 1 
stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. miejsc w schronisku dla osób bezdomnych. 

1) Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto:…………………………… zł. osoba/doba 
Obowiązujący podatek VAT:……%………………………………………………………………………zł. 
Cena brutto:……………………………………………………………………………………………………zł. 
Słownie :…………………………………………………………………………………………………………… zł.

Deklarujemy możliwość zapewnienia………… miejsc rezerwacji w okresie realizacji umowy.

Oświadczam/y, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania 
ofertowego i jego załączników i nie wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń. 
Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 
warunki. 
Oświadczamy, że podmiot nie jest/jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

......................................... 

miejscowość, data 



Załącznik Nr 2 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………………………
Siedziba, adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………………
Tel./fax:…………………………………………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na 
zapewnieniu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. miejsc w schronisku 
dla osób bezdomnych oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące:
• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z 
przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania;
• bycia podmiotem posiadającym cele statutowe obejmujące prowadzenie działalności w 
zakresie pomocy osobom bezdomnym, 
• bycia podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego 
schronienia prowadzonego przez wojewodę, 
• posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania usługi; 
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowej 
realizacji zamówienia; 
• dysponowania odpowiednimi osobami, zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, 
zgodnie z art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy 
społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 803)
• pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe 
wykonanie zamówienia, 
• spełnienia warunków określonych w zapytaniu ofertowym i przepisach prawa. 

.....................................................................................................................…
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

........................................ 
miejscowość, data 



Załącznik nr 3 
Porozumienie Nr ………/2021

Zawarte w dniu……………2021 roku w Braniewie pomiędzy: 
Gminą Miasta Braniewo, 14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 111, NIP: 582-16-07-800, jako 
„NABYWCĄ”, reprezentowaną przez Panią Agnieszkę Pietnoczkę - Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 14-500 Braniewo, ul. Rzemieślnicza 1 przy udziale Głównego 
Księgowego – Pani Genowefy Karolińskiej, zwanym w dalszej części „Odbiorcą”, 
a 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...............................……………………
reprezentowanym przez………………………………………………………zwanym dalej 
„Wykonawcą”. 

§ 1.
Przedmiotem zawartego porozumienia jest realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej
polegającego na zapewnieniu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. miejsc 
w schronisku dla osób bezdomnych. 

§ 2.
Wykonawca zapewnia miejsce dla bezdomnych w postaci usług określonych w § 1, dla 
osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie. 

§ 3.
Strony ustalają następujące zasady odpłatności za pobyt w schronisku: 
1) w przypadku osoby nie posiadającej dochodu koszty pobytu i posiłku pokrywa w całości
Odbiorca;
2) w przypadku osoby posiadającej dochód określony w ustawie o pomocy społecznej, 
odpłatność ustalona będzie zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/176/2020 Rady Miejskiej w 
Braniewie z dnia 24 czerwca 2020 r., w spawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności 
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych. 
Pozostałą część opłaty za usługi określone w §1 pokryje Odbiorca.
3) Odpłatność i jej wysokość bądź brak odpłatności osób bezdomnych za usługi określone 
w § 1, określa indywidualna decyzja administracyjna MOPS.

§ 4.
1. Strony zgodnie ustalają następujące wynagrodzenie za 1 dobę pobytu osoby w 
schronisku dla bezdomnych............................……
(słownie................................................................). 
Maksymalnie Wykonawca oferuje ........ miejsc w schronisku, z możliwością zwiększenia w 
sytuacjach wymagających zabezpieczenia większej ilości potrzebujących.
2. Odbiorca zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych wyłącznie 
na czas rzeczywistego przebywania w placówce.
3. Podstawą rozliczenia finansowego będzie faktura/inny dokument księgowy wraz z 
załączonym zestawieniem imiennym obejmującym ilość osób skierowanych, ilość dni 
pobytu, kwotę wniesioną przez osobę bezdomną (zgodną z decyzją MOPS) oraz kwotę do 
zapłaty przez MOPS w Braniewie. Fakturę/inny dokument księgowy wraz z rozliczeniem za 
miesiąc poprzedni należy przedłożyć do 7 dnia następnego miesiąca.



4. Odbiorca zobowiązuje się do przekazywania na konto wykonawcy należnej kwoty za 
miesiąc poprzedni w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/ 
innego dokumentu księgowego.

§ 5.
Odbiorca zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru nad realizacją 
niniejszego porozumienia przez upoważnionego do tego pracownika MOPS, a w 
szczególności do:
1) kontroli dokumentacji przebywających w placówce osób bezdomnych,
2) kontroli warunków socjalno–bytowych osób bezdomnych,
3) merytorycznej kontroli prowadzonej pracy socjalnej z bezdomnymi.

§ 6.
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, 
poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło),w ogrzewanym pomieszczeniu, 
którego temperatura nie jest niższa niż 20°C.
2. Zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego posiłku dziennie oraz 
dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie i 
gorącego napoju.
3. Umożliwienia skorzystania z łazienki z zimną i ciepłą wodą, prysznica, wymiany odzieży 
oraz umożliwienia prania i suszenia odzieży.
4. Niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku.
5. Zapewnienia dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej 
wymiany.
6. Zapewnienia informacji o dostępnych formach pomocy w szczególności pomocy 
medycznej, a w razie potrzeby udzielenia pomocy w jej zorganizowaniu.
7. Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności 
społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności poprzez 
opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,.
8. Udzielenia pomocy w sprawach formalno-prawnych w tym: wyrobienie dowodu 
osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, 
ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi.
9. Wykonania zamówienia zgodnie z przyjętymi standardami przewidzianymi w 
Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 w 
sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk 
dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896). 
10. Współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie w zakresie 
realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów 
socjalnych,
11. Pisemnego informowania Odbiorcy o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w 
terminie 3 dni od dnia zdarzenia.
12. Informowania Odbiorcy niezwłocznie o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej 
osoby korzystającej ze schronienia.

§ 7.
1. Porozumienie obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. 



2. Porozumienie można rozwiązać za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia lub za 
porozumieniem stron. 

§ 8.
1. Wszystkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 
2. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym porozumieniem podlegają przepisom 
ustawy o pomocy społecznej. 
3. Wszelkie spory podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.
4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

............................................... ............................................
Odbiorca Wykonawca 

Załącznik nr 4



Oświadczenie wykonawcy dot. doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi

Dane kontaktowe:

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………………………
Siedziba, adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………………
Tel./fax:…………………………………………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu w okresie od
1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. miejsc w schronisku dla osób bezdomnych 
oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące  posiadania doświadczenia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania 
ofertowego w okresie minimum ………… lat.

Do oświadczenia załączam/y kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie 
doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi.

……………………………………… …………………………………
  miejscowość, data podpis wykonawcy



Załącznik nr 5

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społeczne w Braniewie, adres: ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo, jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Braniewie (dalej również jako „ADO”).  
2.  Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  możliwy  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej e-mail: iodum@braniewo.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia polegającego na zapewnieniu w 2022 roku
miejsc w schronisku dla osób  bezdomnych prowadzonym w trybie rozeznania ofertowego.
4.  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 t.j. ze zm. ), dalej
„ustawa Pzp”,  a także mogą nimi być a) organy władzy publicznej  oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które  wynikają  z  przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa;  b)  inne  podmioty,  które  na
podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  ADO  przetwarzają  dane  osobowe  dla  których
administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Braniewie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres  4  lat  od dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także do
momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub
do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;  
7.  W odniesieniu  do Pani/Pana  danych osobowych decyzje  nie  będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, ani w oparciu o profilowanie;
8. Posiada Pani/Pan – po spełnieniu określonych w RODO przesłanek:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na  podstawie  art.  18  RODO prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
 prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

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

Oświadczenie 

Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z  informacjami  na temat przetwarzania moich
danych  osobowych,  zgodnie  z  wymogami  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). 

Data ___________________                        Czytelny podpis ___________________


