
Opis Warunk6w Zam6wienia

Zesp6lSzkolno-Przedszkolnynr7
94-05416dz, ul, Kusocifiskiego leo

NIP: 7272843584,  REG. 386038510

tel. 42 68648.89

1.   Nazwa i adres Zamawiajacego

Zesp6t Szkolno -Przedszkolny nr 7

ul.  Kusocihskiego  100

94 - 054 [6dz
2.   Tryb udzielanja zam6wjenia

1 )   Nie stosuje sis przepis6w ustawy PZP

2)   Niniejsze postepowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest

z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawno§ci i przejrzystosci.

3)   Postepowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest w jezyku polskim.

4)   Kody CPV:  66131100-8 -Ustugi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

3.   Oferty wariantowe i cz?Sciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych anj wariantowych.

4.   Opis przedmiotu zam6wienja

1 )   Przedmiotem niniejszego zam6wienia jest wyb6r instytucji finansowej

zarzac!zajacej i prowadzacej pracov`/nicze plan\7' kapitatowe w Zespole

Szkolno -Przedszkolnym nr 7 w Lodzi zgodnie z warunkami zawartymi w

niniejszym zapytaniu oraz na zasadach okre§Ionych w ustawie z dnia

4 pazdziernika 2018 r.  o pracowniczych planach kapitatowych (t.j.  Dz.  U.

z 2020 r.  poz.1342).

2)   W ramach przedmiotu zam6wienia Wykonawca:

a.  b?dzie wykonywat obowiazki wynikajace z ustawy o PPK zgodnie z jej

przepisami,

b.  opracuje wst?pny harmonogram wdrozenia,

c.  zapewni bezptatny serwis internetowy dla pracownik6w Zamawiajacego

przyst?pujacych do PPK oraz dla pracownik6w prowadzacych sprawy

pracownicze zwiazane z PPK,
d.  zapewni niezbedne,  bezptatne wsparcie przy dostosowaniu programu

kadrowo -ptacowego, posiadanego przez zamawiajacego, celem

eksportu' c!any'ch do systeimu wykonawcy,



e.  zapewni bezptatny serwis informacyjny dla pracownika oraz bezptatna

infolini?  PPK,

f.   bezptatnie przeprowadzi co najmniej 2 spotkania informacyjne oraz

dostarczy bezptatnie materiaty informacyjne w wersji elektronicznej dla

pracownik6w w j?zyku polskim w terminie ustalonym z Zamawiajacym

przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,

9.  bezptatnie przeprowadzi szkolenia w zakresie obstugi modutu dla

pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiajacym w ilo§ci

odpowjadajacej potrzebom Zamawiajacego (co najmniej 2),

h.  bezptatnie przeprowadzi szkolenia dla pracownik6w w zakresie obs+ugi

administracyjnej. indywidualnego konta w terminie oraz w ilosci ustalonej

z Zamawiajacym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,

I.   przygotuje petna dokumentacj? i wzory dokument6w dotyczqcych PPK

w wersji papierowej i elektronicznej,

j.   zapewni ochron? danych osobowych pracownik6w,

k.  w zaleznosci od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceh

wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania beds odbywaly sis

stacjonarnie w siedzibie Zamawiajacego albo on-line.  Materia+y

informacyjne dostarczane przez wykonawce stosownie do po\rvyzszego

b?da miaty wy+acznie form? elektroniczna.

3)   Zamawiajacy, wedtug stanu na dzieh 31  stycznia 2021  r. zgodnie z definicja

zawarta w ustawie o PPK zatrudnia 98 pracownik6w o nast?pujacej

strukturze wiekowej :

Urodzony w latach Liczba os6b

-1964 26

1965-1975 30

1976-1986 29

1987-1997 13

1998- 0

Razem 98

5. Termin wykonania zam6wienia

Zawarcie umowy o zarzadzanie PPK nastapi najp6Zniej w dniu 26.03.2021  r.
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1 )    Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastapi zgodnie z ustawa z dnia

4 pazdziemika 2018 r.  o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.  U.  z 2018

r.,  poz.  2215 z p6Zn.  zm.).

2)    Umowa o zarzadzanie zostanie zawarta na czas okreslony (48 miesiecy),

zgodny z ustawa z dnia 4 pazdziemika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitalowych  (Dz.  U.  z 2018 r.,  poz.  2215 z p6Zn.  zm.).

6. Warunki udzialu w post?powaniu

0 udzielenie zam6wienia moga ubiega6 si? Wykonawcy,  kt6rzy spetniaja

nastepujace warunki:

1 )   posiadaja wpis do ewidencji  PPK prowadzonej przez Polski  Fundusz

Rozwoju. Zamawiajacy zweryfikuje spetnianie warunku za pomoca strony

https://www.mojeppk.pltlista-instytuqi-finansowych.html,

2)   posiadaja do§wiadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych

plan6w emerytalnych (PPE)  lub co najmniej 2 pracowniczych plan6w

kapitatowych (PPK) dla pedmiot6w zatrudniajacych co najmniej  100 os6b.

7.  Informacje o sposobie porozumiewania si? Zamawiajacego z

Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczeh i dokument6w, a takze

wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sic z wykonawcami.

1)    Komunikacja miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa sis zgodnie

z wyborem Zamawiajacego i tak:

a.    za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia

23.11.2012 r. -Prawo pocztowe (Dz.  U.  z 2018 r.  poz.  2188.),

b.    za posrednictwem postahca (pisemnie),

c,    za Do§rednictwem elmaila:            ppk®.zszp7.elodz.edu.Dl

d.     osobi§cie (pisemnie).

2)    Osoba upowazniona do kontakt6w z wykonawcami w sprawach dotyczacych

przeprowadzanej procedury jest:

Dyrektor Zespofu Szkolno Przedszkolnego nr 7-  numer telefonu

42 6864889, adres e-mail ±±±}fl±;a±s±;eegs±ia:±±±±:£:iz±±±±k!±:i , z kt6rym  mozna

si? kontaktowa6 w dni  robocze w godzinach  10.00-14.00

8.   Termin zwiazania z oferta

Bieg terminu zwiazania z oferta rozpoczyna si? z uptywem terminu sktadania

ofert. Wykonawca zostaje zwiazany oferta przez 30 dni.

9.   Opis sposobu przygotowania Ofert



1)   Oferta winna zawiera6:

a.    Wypetniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem -zatacznik nr 1.

b.     Petnomocnictwo do podpisania oferty,  o ile prawo do podpisania oferty

nie wynika z innych dokument6w ztozonych wraz z oferta.

c.     Wzory um6w na zarzadzanie i prowadzenie PPK. Zaproponowane wzory

moga podlega6 negocjacjom i wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

2)   Oferta powinna bye sporzadzona pisemnie w j?zyku polskim.

3)   Wykonawca moze z+ozy6 tylko jedna ofert?.

4)   Tre§6 oferty musi odpowiada6 tre§ci opisu warunk6w zam6wienia.

5)   Za+aczniki do wypetnienia powinny bye wypetnione Scisle wg warunk6w

i postanowieh-zawartych w opisie bez dokonywania w nich zmian.

6)   Ofert? nalezy zto2y6 w zamkni?tej kopercie zaadresowanej na

Zamawiajacego z dopiskiem:  „Oferta na wyb6r lnstytucji  Finansowej

zarzadzajacej i prowadzacej Pracownicze Plany Kapita+owe dla Zespotu

Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Lodzi" (na kopercie nale2y poda6 nazw?

(firm?) i adres sktadajacego oferte) lub w wersji elektronicznej podpisanej

podpisem kwalifikowanym na adres:  ppk@zszp7.elodz.edu.pl.

7)   Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich zatacznik6w) powinny by6

podpisane przez Wykonawc? Iub upetnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w kt6rych Wykonawca poprawiat dokonane

przez siebie bt?dne zapisy musza bye parafowane przez osob? podpisujaca
ofert?.  Upowaznienie do podpisania oferty powinno by6 dotaczone do oferty,

o ile nie wynika z innych dokument6w zataczonych przez Wykonawc?.

8)   Zamawiajacy zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich

zatacznik6w byty ponumerowane,  a oferta wraz ze wszystkimi zatacznikami

byta trwale spjeta,

9)   Oferta powinna bye ztozona w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

jako termin sktadania ofert.

10) Oferta ztozona po terminie zostanie niezwlocznie zwr6cona.

11 ) Wykonawca moze,  przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni6 lub

wycofa6 ofert?.

12) Wykonawca nie moze wprowadzi6 zmian w ofercie po up+ywie terminu

sktadania ofert.

13) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
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oferty. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu koszt6w udziatu w postepowaniu.

14)  Oswiadczenia lub dokumenty zataczone do oferty winny mie6 posta6

orygina+u lub kserokopii potwierdzonej za zgodno§6 z orygina+em przez

wykionENIpe.

10. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

Ofert? nalezy ztozy6 siedzibie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w [odzi,

ul.  Kusocihskiego  100,  94-054 L6dz Iub przesta6 na wskazany adres mailo\;\ry

j2t:jjj!±zi¥?9~¥±ai2.Eifi±{_¥,-|`j=i£±i±:i|   do dnia 08.03.2021  r. do godz.12.00.

11. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiajacy b?dzie kierowat si? nast?pujacymi kryteriami  i

ich wags:

Lp
Kryterium oceny

Maksyma!naIiczbapunkt6wwkryterium

1'

Srednia stala oplata za zarzadzanie (OZ)

15

(w calym okresie trwania umowy., bez stawek

promocyjnych)
§rednia arytmetyczna z optat w poszczeg6lnych funduszach

zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021  r. -31.12.2059 r.

rozumiana jako wynagrodzenie za zarzadzanie PPK zgodnie

z art. 49 ust.  1  ustawy o PPK -procent warto§ci aktyw6w

netto funduszu w skali roku (nie wyzsza niz 0,5 %)OfertaznajnizszaOZotrzymamaksymalnaliczbe punkt6w

tj.15.                                                         OZ minimalna

oz oferty (wartos6 Punkt°Wa)  oferowana                          x 1 5 Pkt

OZ badanej oferty

Pozostate oferty zostana przeljczone wg ponizszego wzoru..DoocenyniniejszegokryteriumZamawiajacyb?dziebratpod

uwag? OZ podana w pkt 6 Formularza oferty (Zatacznik nr 1

do zapytania).
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Srednia zmienna opfata za osiagni?ty wynik (OW)

5

(w calym okresie trwania umowy; bez stawek

promocyjnycl.)
§rednia arytmetyczna z optat w poszczeg6lnych funduszach

zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021  r. -31.12.2059 r.

rozumiana jako wynagrodzenie za osiagni?ty wynik zgodnie

z art. 49 ust.  3 ustawy o PPK - procent wartosci aktyw6w

netto funduszu w skalj roku (nje wyzsza ni2 0,1 %)OfertaznajnizszaOWotrzymamaksymalnaliczb? punkt6w

tj.5

Pozostate oferty zostana przeliczone wg ponizszego wzoru:OWminimalna

:u:k::ewrtay)(:art°§6                     %f;°bwa%::ejoferty            X5PktDoocenyniniejszegokryteriumZamawiajacyb?dziebratpod

uwag? OW podana w pkt 7 Formularza oferty (Zatacznik nr 1

do zapytania).

3.

Efektywno§6 w zarzadzaniu (E1 )

25

stopa zwrotu 12 miesiecy wedtug notowania publikowanego

na dziefi 28 stycznia 2021  r.  na stronie

httDs://www.analizv. pl/fundusze/DDk/notowania dla PPKzdatadocelowa2040

Oferta z najwyzsza E otrzyma maksymalna liczb? punkt6w tj.

25

Pozostate oferty zostana przeliczone wg ponizszego wzoru:ElbadanejofertyE|oferty(warto§6Punkt°Wa)EimaksymainaX25 Pk

oferowanaDoocenyniniej.szegokryteriumZamawiajacy b?dzie brat pod
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uwag? E podana w pkt 8 Formularza oferty (Zatacznik nr 1

do zapytania).

4.

Efektywnos6 w zarzadzaniu (E2)

25

stopa zwrotu 12 miesi?cy wedtug notowania publikowanego

na dzieh 28 stycznia 2021  r.  na stronie

httDs://www.analizv. Dl/fundusze/DDk/notowania dla PPKzdatadocelowa2050

Oferta z najwyzsza E otrzyma maksymalna liczb? punkt6w tj.

25

Pozostate oferty zostana przeiiczone wg poni2szego wzoru:E2badanejofertyE2oferty(warto§6Punkt°Wa)E2maksymainaX25 Pk

oferowanaDoocenyniniejszegokryteriumZamawiajacy bedzie bral

pod uwage E podana w pkt 9 Formularza oferty

(Zalacznik nr 1  do zapytania).

5.I

Efektywno§6 w zarzadzaniu (E3)

25

stopa zwrotu 12 miesi?cy wedtug notowania publikowanego

na dzieh 28 stycznia 2021  r.  na stronie

https://www.analizv.DI/fundusze/DDk/notowania dla PPKzdatadoce!owa2060

Oferta z najwyzsza E otrzyma maksymalna liczb? punkt6w tj.

25

Pozostate oferty zostana przeliczone wg ponizszego wzoru:E3bac]anejofertyE3oferty(warfos6Punkt°Wa)E3maksymainaX25 Pk

oferowanaDoocenyniniejszegokryteriumZamawiajacy bedzie brat

pod uwage E podana w pkt 10 Formularza oferty
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(Zalacznik nr 1  do zapytania).

Benefity dla pracownik6w (BP)

np. znizki na produkty bankowe,  znizki na ustugi bankowe,

znizki na produkty ubezpieczeniowe,  bezptatne

ubezpieczenia, vouchery,  badania zdrowotne

(Nalezy wymieni6 wszystkie i zataczy6 dokumenty ze

szczeg6Jowym opjsem w formularzu cenowym).

za kazdy benefit 1  punkt (max 5 pkt).

Do oceny niniejszego kryterium Zamawiajacy b?dzie brat pod

uwag? BP podana w pkt 11  Formularza oferty (Zatacznik nr 1

do zapytania).

1 )   Zamawiajacy zsumuje punkty otrzymane przez wykonawc? w kryteriach  1 -6

i wybierze ofert?,  kt6ra otrzyma najwi?ksza ilo§6 punkt6w:

= OZ+OW+E1 +E2+E3+BP

2)   Maksymalna liczba punkt6w, jaka po uwzgl?dnieniu wag moze osiagna6 oferta

wynosi  100.

3)   Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie ka2dego wyniku do dw6ch miejsc

po przecinku.

4)   Je2eli nie b?dzie mozna wybra6 oferty najkorzystniejszej,  poniewaz dwie

lub wi?cej ofert uzyska taka sama liczb? punkt6w, Zamawiajacy wybierze z tych

ofert ofert? z najwyzsza stopa zwrotu 1 in  z data docelowa 2040. Jezeli ztozono

dwie lub wi?cej ofert z taka sama najwy2sza stopa zwrotu 1 in  z data docelowa

2040 Zamawiaj.acy wezwie wykonawc6w do ztozenia ofert dodatkowych.

Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga bye prowadzone rozliczenia

mi?dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

12.  Postanowienia kohcowe

1 )   W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze Zada6 od wykonawc6w

\vAv^yJjasnieh c!ot\yJczac\yJch tresci  ztozonych ofert.

2)   Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste pomytki pisarskie,  oczywiste

omytki rachunkowe z uwzgl?dnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonywanych poprawek,  inne omytki polegaj.ace na niezgodnosci oferty
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z opisem nie powodujace istotnych zmian w tresci oferty, niezwlocznie

zawiadamiajac o tym Wykonawc?,  kt6rego oferfa zostata poprawiona.

3)   Zamawiajacy odrzuci oferty, kt6re nie beds spetniaty wymagah okre§lonych

w Ogtoszeniu o zam6wieniu.

4)   Zamawiajacy udzieli zam6wienia Wykonawcy,  kt6rego oferta odpowiada

wszystkim wymaganiom okreslonym w niniejszym opisie i zos{ata oceniona

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert

(uzyskata najwieksza taczna liczbe punkt6w ze wszystkich kryteri6w).

5)   Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje

wszystkich Wykonawc6w o wynikach postepowanja oraz udost?pni na swojej

stronie internetowej ogtoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty,  podajac

nazw? (firme),  albo imi? i nazwisko,  siedzibe albo adres zamieszkania i

adres Wykonawcy,  kt6rego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz

nazwy (firmy),  albo imiona i nazwiska,  siedziby albo miejsca zamieszkania i

adresy Wykonawc6w,  kt6rzy ztozyli oferty, a takze punktacj? przyznana

ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacj?.

6)   Jezeli Wykonawca,  kt6rego oferta zostata wybrana,  uchyla sie od zawarcia

umowy w sprawie zam6wienia publicznego, Zamawiajacy moze wybra6

oferte najkorzystniejsza spo§r6d pozosta+ych ofert bez przeprowadzania ich

ponownego badania i oceny.

7)   Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo§ci prowadzenia rozliczeh w walutach

obcych.  Rozliczenia mi?dzy Wykonawca,  a Zamawiajacym b?da

dokonywane w ztotych polskich.

8)   W niniejszym post?powaniu zostanie odrzucona oferfa Wykonawcy,  kt6ry:

a.    ztozy ofert? niezgodna z trescia niniejszego zapytania,

b.     nie spetnia warunk6w udziatu w postepowaniu,

c.     ztozy+ ofert? po terminie sktadania ofert.

9)   W trakcie prowadzenia postepowania o udzielenie zam6wienia Zamawiajacy

sporzadza pisemny protok6t postepowania o udzielenie zam6wienia,

Zatwierdzit:

Dyrektor......
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Zalacznik nr 1  do zapytania ofertowego

Formularz Oferfy
1. Wykonawca:

Nazwa firmy

Adres

NIP,  REGON

Nr telefonu

E-mail

Osoba do kontaktu

2. Zamawiajacy:      Zesp6t szko]nolprzedszkolny nr 7 w Lodzi

3.  Przedmiot zam6wienia: Wyb6r instytucji finansowej zarzadzajacej i prowadzacej

pracownicze plany kapitatowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Lodzi

4. Termin wykonania zam6wienia: Zawarcie umowy o zarzadzanie PPK nastapi

najp6Zniej w dniu 26.03.2021  r.

5. Wykonawca o§wiadcza, Ze:

1 )   posiada wpis do ewidencji ppk prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Zamawiajacy zweryfikuje spetnianie warunku za pomoca strony

https://www.moiepok.pltlista-instvtucii-finansowvch.html,

2)   posiada do§wiadczenie polegajace na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych

plan6w emerytalnych (PPE)  lub co najmniej 2 pracowniczych plan6w

kapita+owych (PPK) dla podmiot6w zatrudniajacych co najmniej  100 os6b.

6.    Oferowana Srednia stala oplata za zarzadzanie (OZ) .................. % (poda6

w' procentach z ijw'zgl?dnienieml pkt 11,  pkt 1  tabeii).

7. , `Oferowana zmienna opJata za osiagniety wynjk (OW) ...............,.. 0/o (poda6

w procentach z u,wzgl?dnieniem pkt 11,  pkt 2 tabeli).



8.    Efektywno§6 wzarzadzaniu (E1) ,....... „.% (poda6w procentach z

uwzgl?dnieniem  pkt  11  pkt,  3 tabeli).

9.    Efektywnos6 w zarzadzaniu (E2) ........... % (poda6 w procentach z

uwzgl?dnieniem pkt 11  pkt 4 tabeli).

10.  Efektywnos6 w zarzadzaniu (E3) ........... 0/o (poda6 w procentach z

uwzgl?dnieniem  pkt  12,  pkt 5 tabeli).

11.  Benefity dla pracownik6w (BP) (z uwzgl?dnienjem pkt 12 ust.1  pkt 4 tabeli)

przedktadam w formie dodatkowego opisu.

12.  Skladajacy ofert? o§wiadcza, Ze:

1 )   Po zapoznaniu sie z warunkami zam6wienia przedstawionymi w zapytaniu

ofertowym w petni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzezeh.

2)   \/V przypadku wybrania jego oferty zobowiazuje sie do zawarcia umowy na

realizacje przedmiotu zam6wienia.

3)   Akceptuje termin zwiazania oferta,  kt6ry uptynie po dniu 26 marca 2021  roku.

4)   Przedstawione ceny ofertowe zawieraja wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem

przedmiotu zam6wienia.

5)   Dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zam6wienia.

6)   Posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia w zakresie prowadzonej

dziatalno§ci gospodarczej.

13. Wszelka korespondencje w sprawie niniejszego postepowania nalezy

kierowa6 na adres:

Zesp6t Szkolno -Przedszkolny nr 7, ul.  Kusocihskiego 100, 94 -054 L6dz,

e-mail:  kontakt@zszp7.elodz.edu.pl

11



14. O§wiadczenie wykonawcy

Oswiadczam, Ze wypetnjtem obowiazki  informacyjne przewidziane w art.  13 lub art.

14 RODO1 ) wobec os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub

po§rednio pozyskatem w celu ubiegania si? o udzielenie zam6wienia publicznego

w niniejszym post?powaniu.*

*niepotrzebne skre§li6

1 ) rozporzadzenie Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.  Urz.  UE L  119 z 04.05.2016,

str.1).

* W przypadku,  gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni2

bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowiazku

informacyjnego,  stosownie do art.13 ust. 4 lub art.14 ust.  5 RODO tresci o§wiadczenia

wykonawca nie sktada (usuni?cie tresci oswiadczenia np.  przez jego wykreslenie).

15. Klauzula informacyjna do post?powania o udzie[enie zam6wienia

publicznego

Zgodnie z art.13 ust.1  i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwjetnja 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwjazku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\/VE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz.  UE  L  119 z 04.05.2016,  str.1),  dalej „RODO":

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespotu Szkolno -

Przedszkolnego nr 7 w Lodzi, zwany dalej Zamawiajacym, z siedziba przy ul.

Kusocihskiego 100 w [odzi.
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2.   Zamawiajacy powotat lnspektora ochrony danych osobowych.  Kontakt z lnspektorem

w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest mozliwy pod

adresem:  iod@zszp7.elodz.edu.pl.

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?da na podstawie art. 6 ust.  1  lit.  b RODO

w celu zwiazanym z post?powaniem o udzielenie zam6wienia publicznego,  kt6rego

wartos6 nie przekracza kwoty 214 000 Euro, tj.  Wyb6r /nsfyfuc/.7. I/.nansowej

zarzadzajqcej i prowadzacej Pracownicze Plany Kapitatowe dla Zespotu

Szkolno -Przedszkolnego nr 7 w Lodzi, prowadzonym w tryb.ie z.apytariia

ofertowego.

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beds osoby lub podmioty,  kt6rym

udost?pniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy Ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  (tekst jednolity:  Dz.U.  z 2019 r.

poz.869 z p6Zn.  zm.).

5.   Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji

cel6w okre§Ionych powyzej,  a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla

danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiazujacego prawa.

6.   Obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem w celu zawarcia umowy oraz

uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego. W odniesieniu

do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beds podejmowane w spos6b

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.    Posiada pani/Pan:

1 )   na podstawie art.15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczacych;

2)   na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych *;

3)   na podstawie art.  18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa

w art.18  ust.  2  RODO  **;

4)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,  gdy

uzna Panj/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Panj/Pana dotyczacych

narusza przepisy RODO;

8.    Nie przystuguje Pani/Panu:

1 )   w zwiazku z art.  17 ust.  3 lit.  b,  d lub e RODO prawo do usuni?cia danych

osobowych;
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2)   prawo do przenoszenia danych osobowych,  o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

3)   na podstawie art. 21  RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO.

*Wyjasnienie:

skorzystanie z prawa do sproslowania nie moze skutkowa5 zmiana wyniku

post?powania o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmiana postanowieh
*

umowy
**Wyja§nienie:

prawo do ograniczenia przetwarzania nie rna zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodk6w ochrony prawnej lub w

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lLib z uwagi na wazne wzgl?dy

interesu  publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa cztonkowskiego.

16. Oferta (w tym zalaczniki do oferty) zostala zlozona na .... „ ..........

podpisanych stronach.
Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

miejscowos6 i data

podpis i pieczatka imienna lub czytelny podpis Wykonawcy

lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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