
   

  
Projekt „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze”  

Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl  

  

Przemyśl, 15.11.2021 r.    

   

   

ZAPYTANIE OFERTOWE -  ROZEZNANIE RYNKU    

      

dotyczące dostawy materiałów do terapii zajęciowej na potrzeby realizacji  

Projektu  pt. „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze”  

   

   

I. ZAMAWIAJĄCY:    

   

Caritas Archidiecezji Przemyskiej  

ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl  tel. 

16 676 90 60 fax: 16 676 90 61   

NIP: 7952073317   

REGON: 040038655   

Strona internetowa Zamawiającego: https://caritas.przemyska.pl/ 

   

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na 

zapytania Oferentów:  Hanna Kowal,  tel.: 507 261 075 e-mail: h.kowal@caritas.pl   

   

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:    

    

W związku z realizacją Projektu pt. „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze”  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII 

Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, nr 

wniosku o dofinansowanie: RPPK.08.03.0018-0070/18, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. 

Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na materiały do terapii 

zajęciowej na potrzeby realizacji ww.  Projektu, zgodnie  z przedstawionym poniżej opisem 

zamówienia.   

  

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.    

   

Sposób upublicznienia rozeznania rynku:    

 •  Strona internetowa Zamawiającego: https://caritas.przemyska.pl/ 

  

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI:   

   

1. Rodzaj zamówienia: dostawa    

   

2. Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów do terapii zajęciowej na potrzeby realizacji Projektu 

pt. „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze”.   

  

3. Wspólny słownik zamówień:   

CPV: 39298900-6 Różne wyroby dekoracyjne  

   

4. Termin realizacji dostawy: do 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania  

  

5. Zamawiający poszukuje dostawcy/dostawców następujących materiałów do terapii zajęciowej:  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-wyroby-dekoracyjne-4880
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-wyroby-dekoracyjne-4880
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-wyroby-dekoracyjne-4880
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-wyroby-dekoracyjne-4880
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-wyroby-dekoracyjne-4880
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Materiały do terapii zajęciowej – artykuły papiernicze i dekoracyjne 

1.  KLEJ MAGIK 45G ilość: 30 szt. 

do stosowania do: papieru, tektury, grzbietów książek, porcelany, ceramiki, drewna, kasetonów 
korka, tkanin, folii aluminiowej i poliestrowej, styropianu 

2.  KLEJ SILIKONOWY DO PISTOLETU ilość: 3 kg 

klej o wymiarach min. 11 mm na 30 cm 
przeźroczysty, bezzapachowy, nie brudzi i nie zapycha pistoletu 
praca z klejem na gorąco 
  

3.  TAŚMA FLORYSTYCZNA GUTAPERKA ZIELONA ilość: 3 szt. 

maskująca taśma florystyczna 
wąska – zielona 
do maskowania drutu florystycznego  
szczegóły produktu: 

szerokość: 13 mm 

długość: 27,4 m 
 

4.  SERWETKI ŚWIĄTECZNE BOŻE NARODZENIE ilość: 10 op. 

serwetki dekoracyjne 
opakowanie zawiera 20 sztuk 
wysoka jakość 
rozmiar po rozłożeniu 33 cm x 33 cm 

5.  CHOINKA NA PIKU ilość: 20 szt. 

choinka na piku zieleń omszona  
wysokość ok. 21 cm 

szerokość ok. 5 cm 

6.  PIK KULKI BIAŁE SZYSZKA ilość: 20 szt. 

długość gałązki - ok. 25 cm 
wysokość szyszki - ok 5 cm (szyszki naturalne, różnią się wielkością) 
wielkość kuleczek - ok. 1,5 - 2 cm 
oszroniona gałązka do świątecznych dekoracji 
mieniące się srebrnym brokatem 

7.  CELOFAN ilość: 100 szt.  

grubość: 30 mikronów 
rozmiar: 100 x 70cm 
kolor: transparent 

8.  KÓŁKO ZE STYROPIANU  ilość: 20 szt. 

materiał: styropian miękki 
średnica: 15 cm 5 szt. 
średnica: 20 cm 5 szt. 
średnica: 25 cm 5 szt. 
średnica: 30 cm 5 szt. 

9.  PIK JEMIOŁA BIAŁE KULKI BROKAT ilość: 20 szt. 

gałązka jemioły z brokatem i kuleczkami 
długość dekoracji - ok. 15 cm 
szerokość – ok. 11 cm 
średnica kulki – ok. 1,5 cm 

10.  GIRLANDA ŚWIERKOWA ilość: 3 szt. 

długość: ok. 140 cm  
średnica: ok. 16 cm   

11.  GAŁĄZKA TUJA OŚNIEŻONA ilość: 15 szt. 
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gałązka tui ośnieżona 
długość całkowita gałązki: ok. 45 cm, w tym część ozdobna ok. 25 cm  

wykonana z wysokiej jakości tworzywa 

12.  GAŁĄZKA PAPROĆ BROKAT ilość: 6 szt. 

gałązka dekoracyjna z brokatem 
wymiary: 

długość całej gałązki około 54 cm 

szerokość około 16 cm 

kolor złoty 

13.  GĄBKA SUCHA ilość: 20 szt. 

gąbka florystyczna sucha do kwiatów sztucznych i suszu 
szczegóły produktu: 

długość: 23,5 cm 

szerokość: 11 cm 

wysokość: 7,5 cm 

14.  BOMBKI PLASTIK SREBRNE ilość: 3 op. 

bombki nietłukące choinkowe 4 cm  
20 szt. w opakowaniu   
kolor: srebrny 
materiał: tworzywo sztuczne 
wzory: matowe, brokatowe, błyszczące 

15.  BOMBKI PLASTIK ZŁOTE ilość: 2 op. 

bombki nietłukące choinkowe 3 cm  
20 szt. w opakowaniu   
kolor: złoty 

materiał: tworzywo sztuczne 

wzory: matowe, brokatowe, błyszczące 

16.  PLASTRY DREWNIANE brzozowe  ilość: 20 szt. 

plaster drewna suchy 
średnica 22 -26cm 

grubość 25-30mm 

materiał brzoza 

plaster obustronnie szlifowany 

gruba, ciemna kora 

17.   BOMBKI PLASTIK RÓŻ BURGUND  ilość: 2 op. 

bombki nietłukące choinkowe 4 cm  
20 szt.  w opakowaniu 
kolor: róż, burgund 

materiał: tworzywo sztuczne 

wzory: matowe, brokatowe, błyszczące 

18.  BOMBKI PLASTIK ZŁOTE ilość: 1 op. 

wymiary: 6 cm 

materiał plastik 

kolor złoty 

ilość: 12 szt. w opakowaniu 

19.  GWIAZDKI PIK ZŁOTE  ilość: 5 kompletów 

złote brokatowe gwiazdki związane w pęczek po 6 szt.  

wymiary: ok. 2 cm x 6 cm  

pęczek można łatwo podzielić na pojedyncze gwiazdki 

20.  GAŁĄZKA KULKI BROKAT ilość: 10 szt. 
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zimowa gałązka z ośnieżonymi, białymi kulkami  
długość całkowita ok. 70 cm, w tym część ozdobna: ok. 30 cm 

21.  GAŁĄZKA SZTUCZNA JARZĘBINA ilość: 12 szt. 

gałązka mocowana na druciku 

długość ok. 23 cm 

szerokość ok. 13 cm 

22.  ŚWIECA KOKON KULA  ilość: 10 szt. 

kształt: kula 
kolor: biały 
średnica: ok. 7 cm 
waga: ok. 100 g 
obsypana złotym brokatem 
skład: hydrorafinowana parafina  
 

23.  ŚWIECA WALEC ZŁOTY ilość: 10 szt. 

waga: 150 g 
czas palenia: 20 h 

wysokość: 10,0 cm 

średnica: 4,8 cm 
 

24.  ŚWIECA WALEC SREBRNY ilość: 6 szt. 

czas palenia: 20 h 

wysokość: 10,0 cm 

średnica: 4,8 cm 

kolor srebrny metalik 

25.  ŚWIECA WALEC BUTELKOWA ZIELEŃ  ilość: 10 szt. 

waga: 150 g 
wysokość: 10,0 cm 

średnica: 4,8 cm 

kolor zielony metalik 

26.  ŚWIECA STOŻEK BIAŁA PERŁA ilość: 1 op. 

kolor biała perła 

świece stożkowe pakowane po 10 sztuk 

czas spalania: 7h 

waga parafiny: 53g 

średnica: 2,3 cm 

wysokość: 24,5 cm 

27.  ŚWIECA STOŻEK METALIK ZŁOTA ilość: 1 op. 

kolor złoty metalik 

świece stożkowe opakowane po 10 sztuk. 

czas spalania: 7h 

waga parafiny: 53g 

średnica: 2,3 cm 

wysokość: 24,5 cm 

28.  CYNAMON LASKI CYNAMONU ilość: 1 op. 

cynamon dekoracyjny 
długość: 5 cm 
opakowanie: 250 gram (około 75-90 sztuk) 

29.  GIRLANDA PERŁOWA ilość: 3 szt. 

girlanda z perełek o długości ok. 650 cm 
kolor: biały perłowy 
średnica perełek: ok. 7 mm oraz 3 mm 



   

  
Projekt „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze”  

Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl  

  

30.  GAŁĄZKA TUJA BROKAT ilość: 12 szt. 

liście wykonane są z gumowego plastiku 

pokryte warstwą brokatu 

długość całej gałązki: ok. 40 cm 

szerokość: ok. 15 cm 

31.  GAŁĄZKA PAPROĆ SZAMPAŃSKI BROKAT ilość: 12 szt. 

liście wykonane z gumowego plastiku 

pokryte warstwą brokatu 

długość całej gałązki: ok. 40 cm 

szerokość: ok. 21 cm 

32.  GAŁĄZKA PAZURKI BROKATOWY RÓŻ ilość: 12 szt. 

brokatowa gałązka asparagus 

kolor róż, wysokość około 24 cm 

33.  WSTĄŻKA TAŚMA JUTOWA WZMACNIANA  ilość: 6 szt.  

wstążka jutowa wzmacniana po bokach 
szerokość 3,8 cm 

długość 9,1 m 

kolory: zielony, czerwony, granat, biały, turkusowy, pudrowy róż  

34.  SZNUREK JUTOWY GRUBY ilość: 3 szt. 

średnica/grubość: ok. 3 mm 

długość sznurka na szpulce: ok. 50 m 

waga szpulki: ok. 100 g 

kolor: naturalny/surowy 

skład surowcowy: 100% juta 

35.  SIZAL (PRODUKT KREATYWNY) ilość: 10 szt. 

sianko sizalowe włókno agawy  

kolory: oliwkowy, biały, kremowy, zieleń, szary, brązowy, rudy 

36.  JUTA DO DEKORACJI  ilość: 5 metrów 

materiał jutowy 

juta wysokiej jakości 

wymiary: 

długość: 5 m 

szerokość: 40 cm 

37.  WSTĄŻKA JUTA GROCHY SREBRNA ilość: 3 szt. 

wstążka jutowa w grochy 

kolor: srebrny, białe grochy 

wymiary: 450 x 4 cm 

wstążka usztywniana cienkim drucikiem 

38.  KULKI BROKAT GRANATOWO-BIAŁE ilość: 2 op. 

średnica: ok. 10-12 mm 

ilość w opakowaniu - ok. 20 g 

kulki styropianowe granatowo-białe z brokatem 

39.  KULKI BROKAT  ilość: 2 op. 

kulki styropianowe brokatowe złote, zielone, czerwone 

średnica: ok. 10-12 mm 

ilość w opakowaniu - ok. 20 g 

40.  BOMBKI SZKŁO SREBRNE ilość 1 op. 

bombki szklane srebrne 

średnica każdej : 2,5 cm 
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w opakowaniu 24 sztuki (12 sztuk matowe, 12 sztuk połysk) 

wysoka jakość bombek 

41.  BOMBKA PLASTIK MIĘTOWA  ilość: 1 op. 

bombki nietłukące choinkowe 3 cm  

kolor: miętowe 

materiał: tworzywo sztuczne 

ilość: 20 sztuk bombek 

wzory: matowe, brokatowe, błyszczące 

42.  GWIAZDKI BIAŁE BROKAT MIX PUDEŁKO ilość: 2 op. 

gwiazdki styropianowe z brokatem 

wymiary: 

wielkość gwiazdki od 2,5 cm do 9,5 cm 

grubość około 1,3 cm 

ilość w paczce około 50 szt. 

kolor biały 

43.  ZAWIESZKA KIŚĆ BROKATOWO-SZAMPAŃSKA ilość: 10 szt. 

gałązka dekoracyjna z kryształkami 

gałązka o wymiarach: dł. całkowita ok. 35 cm, dł. kryształków ok. 20 cm 

dekoracja w kolorze: biały / kryształowy / brokatowy / wysoki połysk 
 

 

 

 

 

Materiały do terapii zajęciowej – farby i lakiery 

1. LAKIER W SPRAY SREBRNY  ilość: 4 szt. 

około  400 ml 
lakier akrylowy  
do malowania elementów z drewna, metalu, aluminium, kamienia, betonu, tworzyw 
sztucznych i plastiku 
wysoki połysk efekt lustra 
czas schnięcia max 10 min.  
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 

2. LAKIER W SPRAY ZŁOTY  ilość : 4 szt. 

około 400 ml 
lakier akrylowy  
do malowania elementów z drewna, metalu, aluminium, kamienia, betonu, tworzyw 
sztucznych i plastiku 
wysoki połysk efekt lustra 
czas schnięcia max 10 min.  
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 

3. SPRAY BROKATOWY WIELOKOLOROWY ilość: 6 szt. 

około 250 ml  
stosowany do kwiatów suchych i żywych 
wysoki połysk efekt lustra 
kryje matowe powierzchnie 
całkowite utwardzenie do 24 h 
wydajność 1,5 – 2 m2 

4. NOŻYK DO TAPET ilość: 2 szt. 

długość całkowita 15,50 cm, szerokość ostrza 18 mm 

kolor: żółto-czarny 

posiada automatyczną blokadę 

metalowa prowadnica 
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wysuwane łamane ostrze 

ergonomiczna gumowa rękojeść 

 

5. Farby akrylowe 150 ml ilość: 15 szt. 

Kolory: złota, niebieska, szara ciemna, czarna, srebrna, ciemny brąz, butelkowa zieleń, 
różowa, wrzosowa, czerwona, żółta, miętowa 
 

 

  

6. Ofertę należy złożyć wskazując cenę jednostkową.   

  

7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zamówieniem.  

   

8. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Dzienny Dom Pomocy w Przychojcu: Przychojec 

159a, 37-300 Leżajsk.    

   

9. Każdy z Oferentów może złożyć wyłącznie jedną ofertę.   

   

10. Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu dostawy. 

Forma płatności: przelew co najmniej 14 dni od daty otrzymania faktury.    

  

11. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania przedmiotu zamówienia pod kątem 

legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.   

  

12. Dodatkowo informujemy, iż Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych 

działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności do 

umożliwienia Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie i innym 

upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach 

Projektu, w tym dokumentów finansowych.   

   

IV. WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY:   

    

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze/szablonie 

załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. 

Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.    

  

2. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.  

  

3. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia całkowitej ceny brutto 

za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

  

4. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia w tym między innymi takie jak: opłaty celne i podatkowe, 

VAT (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie).  

  

5. Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i obliczone do dwóch miejsc 

po przecinku.  
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6. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub 

upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub 

podpisany pieczęcią imienną.  

  

7. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

  

8. Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.     

   

9. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z niniejszym zapytaniem. Oferentowi  z tego tytułu nie  

przysługują żadne roszczenia.   

 

   

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT   

   

1. Miejsce składania ofert:    

   

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć:    

a) osobiście lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres:   

Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl  czynne od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.   

b) pocztą elektroniczną w formie scanu formularza oferty w ramach rozeznania rynku wraz 

z załącznikami zawierającego oryginalny podpis Oferenta na adres: h.kowal@caritas.pl    

   

2. Termin składania ofert upływa dnia: 23 listopada 2021 r. o godz. 23:59:59. Oferty złożone po 

tym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu 

oferty do Biura Caritas Archidiecezji Przemyskiej (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla 

pocztowego)/data i godzina wpływu wiadomości email zawierającej ofertę.   

      

VI.  SPOSÓB OCENY OFERT:     

   

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego 

zapytania ofertowego w ramach procedury rozeznania rynku.    

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje 

procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego.  

3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do:   

• skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania  

ofert,   

• odpowiedzi tylko na wybraną ofertę,   

• ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny,   

• negocjacji warunków realizacji zamówienia.   

   

Brak informacji ze strony Zamawiającego po upływie terminu związania ofertą Oferent winien traktować 

jako brak akceptacji po stronie Zamawiającego dla warunków przedstawionych w jego ofercie, a więc 

brak akceptacji złożonej oferty.   

    

VII.  INFORMACJE DODATKOWE Z TREŚCIĄ KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO  

W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM PROWADZONYM W TRYBIE ROZEZNANIA  

RYNKU.    
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Zgodnie z art. 13 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”) 
informujemy, że:    

   

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 

1, 37-700 Przemyśl (dane kontaktowe: Telefon: 16 676 90 60, Fax:16 676 90 61, Adres e-mail: 

przemysl@caritas.pl, adres strony internetowej: www.przemysl.caritas.pl);   

   

• inspektorem ochrony danych osobowych w Caritas Archidiecezji Przemyskiej,  ul. Kapitulna 1, 37- 

700 Przemyśl jest Magdalena Litwin, kontakt: m.litwin@caritas.pl;   

   

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

związanym z prowadzonym postepowaniem w trybie rozeznania rynku na potrzeby realizacji 

Projektu pt. „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze”, realizowanego  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII 

Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, nr 

wniosku o dofinansowanie RPPK.08.03.00-18-0070/18; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja rozeznania rynku;   

   

• Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres realizacji, 

trwałości oraz okres przechowywania dokumentacji związanej  z realizacją Projektu (wniosek 

o dofinansowanie nr RPPK.08.03.00-18-0070/18, Projekt pt. „Kompleksowe wsparcie 

opiekuńcze”);   

   

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane;   

   

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem, związanym z udziałem w procedurze rozeznania rynku;    

   

• 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.    
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VIII.  ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:   

   

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w ramach rozeznania rynku (wzór).    

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych wynikających z RODO (wzór).    

   

  

  

Dyrektor    

Caritas Archidiecezji Przemyskiej   

                        Ks. Artur Janiec    


