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ZZAAPPYYTTAANNIIEE  OOFFEERRTTOOWWEE  
  

Działdowo, dnia 08.04.2020r. 

ZSNR1.3201.63.2020 

Zespół Szkół nr 1 w Działdowie zaprasza w formie Zapytania Ofertowego do złożenia oferty w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. 
 

Nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 

1843) 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie “Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 
progu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”, wprowadzonego przez Dyrektora Zespołu 
Szkół nr 1 w Działdowie Zarządzeniem nr 5/2020 z dnia 07.01.2020 r.  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich  

(okresowych i kontrolnych) pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie badań wstępnych osób 
przyjmowanych do pracy w  Zespole Szkół nr 1 w Działdowie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym 
stanowisku pracy.  

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego.  
 
3. Oferent musi być wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).  
 
4. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). 
 
5. Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu, którego treść musi być zgodna z treścią zawartą  

w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
 
6. Planowany termin realizacji zamówienia 01.05.2020 r. – 30.04.2022 r. 
 
7. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert.  

 
8. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Zespół Szkół nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4, 

13-200 Działdowo, sekretariat szkolny sala nr 113 , do dnia 15.04.2020 r. do godziny 10:00.  
 
9. Składanie oferty – jeden z wybranych  z poniższych sposobów: 

1) osobiście, w miejscu wskazanym w pkt 8, 
2) pocztą, na adres Zespół Szkół nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 
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3) drogą elektroniczną, na adres:zsnr1@o2.pl 
4) faksem, na nr 23 697 22 41 
w przypadku złożenia oferty w sposób podany w pkt 3 lub pkt 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania 
od Oferenta potwierdzenia w formie pisemnej treści złożonej oferty.  

 
10. Jedynym kryterium oceny ofert, będzie cena, a najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która przedstawi najniższą 

całkowitą cenę realizacji niniejszego zamówienia. Cena całkowita ma być przedstawiona liczbowo w złotych 
polskich, do dwóch miejsc po przecinku, ma zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia i ma być niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia. 

 
11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Oferentów, ubiegających się  

o udzielenie zamówienia . 
 
12. Osoba wyznaczona do kontaktowania się z Oferentami:  

Barbara Maciejewska – tel. (23) 697 27 51 
 
13. Projekt umowy, która zostanie podpisana z wybranym Oferentem, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

Zapytania. 
 

 

Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego: 

1) załącznik nr 1 Formularz Ofertowy  
2) załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.  
3) załącznik nr 3 Projekt umowy 
4) załącznik nr 4 Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)  

 
 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

                                              

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE 

mgr Tomasz Nąć 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

  

FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY  

  
 

Zamawiający: 
NABYWCA: Powiat Działdowski ul. Kościuszki 3,  
13-200 Działdowo 
NIP: 571-14-96-558 
ODBIORCA: Zespół Szkół nr 1 w Działdowie  
ul. Grunwaldzka 4 , 13-200 Działdowo                                                                   

 
 

.................................dnia .............................. 
..................................................................... 

………………………………………………………………… 

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

        nazwa (firma) i adres  Wykonawcy   

 

numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej ……………………………………………………….……………………………………..       

 

dane kontaktowe: 

nr telefonu ............................................ nr  faksu  ................................................e-mail: ………………………………….…… 

Niniejszym składam(my) Ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego, którego 
przedmiotem jest: świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich. 

 
1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za łącznym wynagrodzeniem w kwocie: 

………………………...…….. zł brutto   /słownie: ……………..………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………./ 

 
2. Podana w ust. 1 cena  uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie ulegnie zmianie 

przez cały czas jego realizacji.  
 
3. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią Zapytania Ofertowego w tym zawartym tam projektem 

umowy, posiadam(y) wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia  
i zobowiązuję(my) się do rzetelnej realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami, terminami  
i wymaganiami  podanymi w Zapytaniu Ofertowym i złożoną ofertą.  

 
4. Oświadczam(y), że dysponuję(jemy) personelem (lekarskim i pielęgniarskim) posiadającym odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia zawodowe określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 
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30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami, oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów  przewidzianych w Kodeksie 
pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.) w ilości i specjalności niezbędnej do pełnej realizacji przedmiotu 
zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym. 

 
5. Oświadczam(my), że na dzień złożenia oferty jestem wpisany (jesteśmy wpisani) do Rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą , zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) numer wpisu ………………………………………………………………………………………..  

 
6. Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,  

w stosunku do naszej/mojej firmy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
 

7. Posiadam(my) niezbędną wiedzę i doświadczenie, dotychczasowe zamówienia na rzecz odbiorców 
zrealizowaliśmy z należytą starannością. 

 

8. Oświadczam(my), że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* /Oświadczam(my), że oferta zawiera informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ………………………….……………………………………………… 

 
9. Cena podana w ust. 1 obliczona jest przy zastosowaniu podanych poniżej cen jednostkowych: 

 
 

Badania podstawowe 

 
Nazwa badania 

 
Cena brutto jednego badania 

badanie lekarskie wstępne z wystawieniem orzeczenia  
 

badanie lekarskie okresowe z wystawieniem orzeczenia  
 

badanie lekarskie kontrolne z wystawieniem orzeczenia  
 

badanie okulistyczne  
 

badanie okulistyczne z zapisem szkieł korekcyjnych 
 

 

badanie laryngologiczne 
 

 

badanie neurologiczne 
 

 

widzenie zmierzchowe i olśnienie 
 

 

        
 

________________________________ 
  podpis osoby /osób/ upoważnionej/ych 

* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

  

OOPPIISS  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  

  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich 
(okresowych i kontrolnych) pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie i badań wstępnych osób 
przyjmowanych do pracy w  Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym 
stanowisku pracy.  

 
2. Usługi świadczone mają być od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. 
 
3. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego.   
 
4. Zakres wymaganych badań profilaktycznych w okresie realizacji zamówienia: 

1) Badania podstawowe: 
a. badanie lekarskie wstępne z wystawieniem orzeczenia, 
b. badanie lekarskie okresowe z wystawieniem orzeczenia, 
c. badanie lekarskie kontrolne z wystawieniem orzeczenia, 
d. badanie okulistyczne, 
e. badanie okulistyczne z zapisem szkieł korekcyjnych, 
f. badanie laryngologiczne, 
g. badanie neurologiczne 
h. widzenie zmierzchowe i olśnienie 

 
5. Przewidywana liczba osób objętych badaniami podstawowymi wstępnymi i okresowymi – 27: 

1) badanie lekarskie z wystawieniem orzeczenia,  
2) badanie okulistyczne, 
3) badania laryngologiczne. 

 
6. Przewidywana liczba osób objętych badaniami podstawowymi kontrolnymi z wystawieniem orzeczenia – 17: 

1) badanie lekarskie z wystawieniem orzeczenia,  
2) badanie okulistyczne. 
3) badanie neurologiczne 

 
7. Świadczenie usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia ma być realizowane we wszystkie dni 

robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: od 8:00 do 16:00. Oferent świadczy usługi medyczne, na 
podstawie skierowania na badania, wystawionego przez Zamawiającego (pracodawcę), zgodnie z §4 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.) 
oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. 
z 2004 r., nr 125 poz. 1317 z późn. zm.). 
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8. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia badań kontrolnych oraz wystawienia zaświadczenia o 
zdolności/niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku w dniu zgłoszenia się pracownika ze 
skierowaniem . 

9. Wykonanie badań wstępnych i okresowych  oraz wystawienie zaświadczenia o zdolności/niezdolności do 
pracy na zajmowanym stanowisku ma się odbyć maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych po telefonicznym lub 
osobistym zgłoszeniu się osoby skierowanej.   

10. Zamawiający wymaga, aby usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane były co najmniej w dwóch 
obiektach będących w dyspozycji Oferenta usytuowanych na terenie miasta Działdowo. Jako usługi 
stanowiące przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie zarówno badania podstawowe jak i dodatkowe.  

11. W przypadku, gdy w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych 
zajdzie potrzeba stosowania przez osobę badaną okularów korygujących wzrok, lekarz okulista 
przeprowadzający badanie, wystawi receptę określającą parametry odpowiednich szkieł korygujących wzrok. 

 
12. Świadczenie usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia ma być realizowane we wszystkie dni 

robocze (od poniedziałku do piątku) co najmniej w godzinach: od  8:00 do 16:00. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

  

PPRROOJJEEKKTT        UUMMOOWWYY  

  

    
Umowa nr…… 

 
Dnia  ……………………………….. w Działdowie, bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
( t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843), na  podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy pomiędzy: 
Powiatem Działdowskim ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo , NIP 571-14-96-558  
reprezentowanym przez mgr Tomasza Nąć Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie  
ul. Grunwaldzka 4, 13-200 Działdowo, który działa z upoważnienia Zarządu Powiatu Działdowskiego , zwanym dalej 
Zamawiającym z jednej strony, 
a  
z siedzibą w   NIP      KRS:   ,  reprezentowanym przez:  
…………………………………………….. 
zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą 
W wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego na podstawie “Regulaminu udzielania zamówień o wartości 
nieprzekraczającej progu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”, wprowadzonego przez 
Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie Zarządzeniem nr 5/2020 z dnia 07.01.2020 r., została zawarta umowa o 
następującej treści („Umowa”): 

 
§1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich 
(okresowych i kontrolnych) pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie i badań wstępnych osób 
przyjmowanych do pracy w  Zespole Szkół nr 1 w Działdowie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym 
stanowisku pracy w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie .  

2. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego.    
Zakres badań profilaktycznych: 
1) Badania podstawowe: 

a. badanie lekarskie wstępne z wystawieniem orzeczenia, 
b. badanie lekarskie okresowe z wystawieniem orzeczenia, 
c. badanie lekarskie kontrolne z wystawieniem orzeczenia, 
d. badanie okulistyczne, 
e. badanie okulistyczne z zapisem szkieł korekcyjnych, 
f. badanie laryngologiczne, 
g. badanie neurologiczne, 
h. widzenie zmierzchowe i olśnienie. 

3. W przypadku, gdy w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych zajdzie 
potrzeba stosowania przez osobę badaną okularów korygujących wzrok, lekarz okulista przeprowadzający 
badanie, wystawi receptę określającą parametry odpowiednich szkieł korygujących wzrok. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, treścią 
Zapytania Ofertowego, zasadami sztuki lekarskiej wymaganymi dla tego rodzaju usług medycznych, przez osoby 
posiadające uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania, zgodnie z przepisami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, ze zm.), jak również z 
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uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 
125 poz. 1317 z późn. zm.). 

5. Świadczenie usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia ma być realizowane we wszystkie dni robocze 
(od poniedziałku do piątku) co najmniej w godzinach: od 8:00 do 16:00. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przeprowadzenia badań wstępnych i okresowych  oraz wystawienia zaświadczenia o zdolności/niezdolności 

do pracy na zajmowanym stanowisku maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych po telefonicznym lub osobistym 
zgłoszeniu się osoby skierowanej,   

2) przeprowadzenia badań kontrolnych oraz wystawienia zaświadczenia o zdolności/niezdolności do pracy na 
zajmowanym stanowisku w dniu zgłoszenia się pracownika ze skierowaniem.  

7. Zamawiający wymaga, aby usługi stanowiące przedmiot zamówienia świadczone były w co najmniej w dwóch 
obiektach będących w dyspozycji Wykonawcy, usytuowanych na terenie miasta Działdowo. Jako usługi 
stanowiące przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie zarówno badania podstawowe jak i dodatkowe.  

  

§2. 
1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotowej umowy nie może przekroczyć kwoty ……………zł 

brutto (słownie:…………………………………………………………..). 
2. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się pełen miesiąc kalendarzowy.  
3. Wynagrodzenie naliczane według cen przedstawionych w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 

dni od daty jej doręczenia do Zamawiającego. Do każdej faktury dołączona będzie lista przebadanych osób z 
określeniem rodzaju wykonanej usługi. 

5. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za termin dokonania płatności przyjmuje się 
dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną kwotą.  

  
§3. 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie, przy czym okres ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca 
następnego po złożeniu wypowiedzenia. 

2. Odstąpienie od  umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

3. Za odstąpienie od umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 
zapłaci on  karę umowną w wysokości 10% brutto wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W okresie wypowiedzenia umowy, badania rozpoczęte w trakcie jej obowiązywania, realizowane będą na 
zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 
 

§4. 
1. W przypadku nieuzasadnionego opóźniania terminów wykonania badań profilaktycznych, o których mowa w § 1 

ust. 6 niniejszej umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy o której mowa w § 2 ust. 1, 
gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

3. Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
 

§5. 
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Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. 
 

§6. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania następujących  zmian w umowie: 

1) zmniejszenia podanej w Zapytaniu Ofertowym liczby osób kierowanych na badania, w przypadku fluktuacji 
kadry,  

2) zmiany wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie 
powstania obowiązku podatkowego. 

2. W przypadku przeprowadzenia mniejszej liczby badań, niż przewidywano w treści Zapytania Ofertowego 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczną liczbę wykonanych badań. 

3. W  przypadku konieczności przeprowadzenia większej liczby badań niż przewidywano w treści Zapytania 
Ofertowego, wykonanie tych badań może być zlecone odrębnym zamówieniem. 

§7. 
1. Osoby upoważnione do kontaktów w zakresie realizacji umowy: 

1) po stronie Wykonawcy: …………………………………………… tel. …………………………………………… 
2) po stronie Zamawiającego: …………………………………………… tel. …………………………………………… 

2. Każda ze stron ma prawo udzielać upoważnień do występowania w jego imieniu także innym osobom, o czym 
powiadomi  drugą stronę na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem 

§8. 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa właściwych dla przedmiotu umowy.  
3. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                   WYKONAWCA                                                                                                                                         
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Załącznik nr 1 do umowy …… 
 
 

CENNIK BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH 
 

 
Badania podstawowe 

 
Nazwa badania 

 
Cena brutto  

jednego badania 
 

badanie lekarskie wstępne z wystawieniem orzeczenia  
 

badanie lekarskie okresowe z wystawieniem orzeczenia  
 

badanie lekarskie kontrolne z wystawieniem orzeczenia  
 

badanie okulistyczne  
 

badanie okulistyczne z zapisem szkieł korekcyjnych 
 

 

badanie laryngologiczne 
 

 

badanie neurologiczne 
 

 

widzenie zmierzchowe i olśnienie 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)  

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: świadczenie usług medycznych w zakresie 
profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie i badań 
wstępnych osób przyjmowanych do pracy w  Zespole Szkół nr 1 w Działdowie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym 
stanowisku pracy w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie . 
 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z 

tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie jest: Dyrektor 

Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4,13-200 Działdowo . 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

działania Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie – Panią/Panem Małgorzatą 

Stańczyk za pomocą adresu e-mail:zsnr1@o2.pl., lub nr tel.: 23 697 20 00 

3. Administrator danych osobowych –Zespół Szkół nr 1 w Działdowie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie złożonej oferty oraz ewentualnie zawartych umów. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby prowadzonego postępowania oraz w celu realizacji 

ewentualnie zawartych umów, wskazanej w pkt 1. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na umowach 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 Zespołem Szkół nr 1 w Działdowie 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkół nr 1 w Działdowie ; 

c) każda osoba oraz podmiot zainteresowany przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) 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. 1843 z późn. zm.), 

dalej „ustawa Pzp”;   

e) 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; 

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do 

realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

mailto:zsnr1@o2.pl.
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powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele 

badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.  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; 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane  

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi 

jedna z poniższych przesłanek: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w  Zespole Szkół nr 1 w Działdowie 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi złożona oferta. 

 

__________________________                   
                                                                                        podpis osoby /osób/ upoważnionej/ych 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


