
ZAPYTANIE oFERToWE NR 2l2o21.

Prace rozwojowe na wykonanie usług:
Optymalizacja konstrukcjiturbiny S-cio łopatkowej w celu wprowadzenia na

rynek nowego produktu w postaciturbin wodnych Kaplana na spiętrzenia
t2-24 m.

2. Weryfikacja założeń konstrukcyjnych u kładu łożyskowania typoszer6,gu
turbin o budowie typu S iZ, na spiętrzenia t2- 24 m. /1A |Mll/l
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WTW POLAND Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 2F

IL-żOO Bartoszyce

NlP:742222965t
REGON:28055677ż
Tel. 695 639 657

ll. Postanowienia ogó!ne
1. Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu ,,Zwiększenie konkurencyjności firmy

WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia"
realizowanego w ramach poddziałania L9.1.2lnnowacje w obszarze wód śródlądowych lub
morskich - Blue growth, działania 19.1 Nowe Produkty i lnwestycje, osi priorytetowej 1-9

Norweskiego Mech a n izm u Fin a nsowego 2Ot4-2O2t,
2. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta

https://www.wtw-poland.com/pUdofinansowanialfrjndqsze-norweskie oraz w bazie
konkurencyjności: https://bąąąkqnkurencvinosci.funduseeeuropeiskie.gov.pll

3. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w
sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego
traktowania Wykonawców.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów dokumentu pn.

,,Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na

lata2OL4-2O2L" oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2OL4-2O2L.
5. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej Ustawą (Dz. U.z2OL9 r.,poz.2OL9,zpoźn.zm.|.
W niniejszym postępowaniu przepisy Ustawy stosuje się odpowiednio, o ile zapytanie
ofertowe zawiera odesłanie do jej uregulowań, jak również w celu usta]enia definicji pojęć
występujących w zapytan i u ofertowym.

6. Celem postępowania jest wybór Wykonawców usług polegających na wykonaniu prac

rozwojowych.
7. W niniejszym postępowaniu pod pojęciem Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną,

osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która
oferuje na rynku świadczenie ustug lub ubiega się o udzielenle zamówienla, złożyła ofertę
lub zawarta umowę w sprawie zamówienia publicznego.

8. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie jednostki badawczo-rozwojowe o profilu
techn!cznym.

9. l|ekroć w zapytaniu ofertowym |ub jego załącznikach jest mowa o formie pisemnej należy
przez to rozumieć również formę elektroniczną, o której mowa w art. 781 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z2O2O r. poz. L740|.

lll. Warunkl prowadzone8o postępowanla
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzisię w języku polskim.
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2. Oferta, jak izałączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Wykonawcę według
warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

4,L.Zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianego
w zapytaniu ofertowym.
W takim przypadku w upublicznionym zapytaniu ofertowym uwzględniona zostanie
informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienianego
zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. Jeżeli z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian będzie konieczne, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

4,2. Unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

4.2.L. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
4.ż.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sflnansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

4,2,3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było wcześniej przewidzieć;

4.2.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

4.3. Odrzucenia oferty, jeżeli:

4.3.L. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia
oceniana iweryfikowana zgodnie z zapisami Ustawy;

4.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji przedmiotu zamówienla;
4.3.3. nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów;
4.3.4. jej ztożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwaIczaniu nieuczciwej konkurencjl;
4.3.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzlelenie zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można zlożyć na

jedną |ub obie części przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nle dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

lV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części:

Część 1: Optymalizacja konstrukcj!turbiny S-cio topatkowej w celu wprowadzenia na rynek
nowego produktu w postaci turbin wodnych Kaplana na spiętrzenia L2-24 m.
Część 2: Weryfikacja zalożeń konstrukcyjnych uktadu łożyskowania typoszeregu turbin o
budowie typu S iZ, na spiętrzenia L2- 24 m.

2. Numer i nazwa kodu CPV d|a części 1 i części 2 zamówienia:
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
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badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Część 1: Optymalizacja konstrukcji turbiny 5-cio łopatkowej w celu wprowadzenia na

rynek nowego produktu w postaci turbin wodnych Kaplana na spiętrzenia Lż-24 m.

Przeprowadzenie prac rozwojowych, z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji
CFD, prowadzonych w środowisku komputerowym, których efektem będzie udoskonalony
płat łopaty wirnika, kierownicy oraz układ przepływowy wraz z konturem piasty.

Wymienione elementy, w postaci plików w formacie do tworzenia modeli 3D, zostaną
przekazane dla Zamawiającego wrazz narzędziem obliczeniowym umożliwiającym dobór
parametrów dowolnejturbiny z typoszeregu produkowanych turbin od 500 do 2000 mm.
zakres prac:

l. Przygotowanie wstępnych modeli CFD {Computational Fluid Dynamics):
- łopatki wirnika,
- łopatki kierownicy,
- ustalenie stosunku średnicy piasty do średnicy wirnika.
Wykonawca dostarczy raport ze wskazaniem koniecznych zmian w zakresie układu
przepływowego. Raport zawierał będzie modele 3D łopatki wirnika i łopatki kierownicy
oraz określenie średnicy piasty w stosunku do średnicy wirnika (plik graficzny z chmurą
punktów do odwzorowania ksztattu układu przepływowego).
ll. Model przepływowy - przeprowadzenie obliczeń
Na podstawie wyników z opracowanego raportu Wykonawca przygotuje model
obliczeniowy wyposażony w siatkę punktów obliczeniowych. Model zostanie poddany
ocenie w zakresie wydajności, celem optymalizacji geometrii elementów turbiny. Ocena
będzie obejmować rożne warianty położenia topatek wirnika oraz kierownicy.
Wykonawca przeprowadzi jednofazowe symulacje przepływu w całym zakresie pracy
turbiny. Ostateczne projekty turbin zostaną ocenione przy użyciu pełnego modelu 3D
turbiny.
Kolejny etap prac to przeprowadzenie symulacji ostatecznego prototypu turbin (-S oraz -

Z| poprzez ich rozszerzenie w zakresie wysokości spiętrzeń o +/- 25%o, względem
pożądanej wartości. Optymalizacja turbln zostanie przeprowadzona pod względem
wydajności, kawitacji i ogólnych wymlarów konstrukcyjnych. Wykonawca uzgodni z

Za mawiającym jaką metodę zastosuje do weryfi kacji współczyn n ika kawitacji.
Wykonawca dostarczy raport ze wskazaniem wyników przeprowadzonych obliczeń i

podanlem otrzymanych wartości sprawności, współczynnika kawitacji oraz pozostałych
obliczanych parametrów turbiny.
lll. Przygotowanie wytycznych i skalowanie narzędzia
Na podstawie obliczeń przepływowych z wykorzystaniem oprogramowania
komputerowego Wykonawca opracuje wytyczne dotyczące układu przepływowego,
kształtu łopat wirnika i kierownicy a także pozostałych elementów turbiny tak|ch jak
piasta, rura ssąca iwlot.
Dzięki temu, dla całego zakresu spadu od t2 do 24 metrów, będzie możliwe
zaprojektowanle turbiny typu S orazZ o dowolnej średnicy.
Wynikiem usługi, będzie raport zawierający:
- wykres muszlowy sprawności turbiny
- wykres muszlowy współczynnika kawitacji

f ]
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- narzędzie obliczeniowe umożliwiające dobór i skalowanie turbin i ich parametrów w
zakresie spadów od t2 do 24 metrów.

Część 2: Weryfikacja założeń konstrukcyjnych układu łożyskowania typoszeregu turbin o
budowie typu S i7, na spiętrzenia L2- 24 m,

Przeprowadzenie prac rozwojowych, polegających na ocenie stosowanych w firmie WTW
Poland Sp. z o.o. rozwiązań oraz ich adaptacja dla turbin o mocy 500, 1000 i 1500 kW.
Wykonawca wykona i przekaże szczegółową analizę węzłów łożyskowych dla wskazanych
typów turbin -S i -Z oraz podanych mocy.
zakres prac:

l. Analiza budowy łożysk wzdłużnych i poprzecznych,
ll. Wstępne obliczenia nośności i najważniejszych parametrów pracy,

lll. Ocena konstrukcji łożysk nośnych oraz technologii ich wytworzenia,
lV, Ocena sposobu montażu,
V. Wnioski i opracowanie raportu.
Wynikiem usługi, będzie raport zawierający:
- dobór łożyskowania dla obu turbin o zadanej przezZamawiającego mocy
- rysunki łożyskowania wraz ze wskazaniem dopuszczalnych tolerancji, pasowań i

chropowatości powierzchn i

- algorytm obliczania węzła łożyskowego w zależności od obciążenla sitą wzdłużną oraz
pręd kości obrotowej turbiny
- wpływ rozbiegu turbiny na węzeł łożyskowy (przy założeniu rozbiegu wynoszącego 2.5x
prędkości nominalnej)
- szczegółowy opis sposobu smarowania, dobór środków smarujących
- algorytm obliczania trwałości węzła łoźyskowego przy założeniu min. trwałości na
poziomie 100 000 h pracy turbiny.
Realizacja usługl pozwoli potwierdzić założenia konstrukcyjne układu łożyskowania turbin
o mocy 5 MW lub opracować rekomendacje, co do zmian optymalizacyjnych.

V. Termin i miejsce wykonania zamówienaa
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaplanowanych usług w terminie wskazanym

w ofercie, ale nie później niż w:

a. 12 tygodniw przypadku części 1 przedmiotu zamówienia,
b. 20 tygodni w przypadku częścl 2 przedmiotu zamówienia,

od daty podpisan!a umowy wykonawczej.
Planowany termin podpisania umów na obie części zamówlenia to 10.2021 r.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość wydłużenla terminu zakończenia prac z wyjątkiem
sytuacji i warunków określonych w pkt. XlV zapytania ofertowego.

Vl. Warunki udzlalu w postępowaniu oraz opis sposobu dokonyurania oceny lch
spełnianla
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

6
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1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający wymaga, by

Wykonawcą była jednostka badawczo-rozwojowa o profilu technicznym.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze

stosowne oświadczenie w ,,Formularzu oferty" stanowiącym załącznik nr 1 do

zapytania ofertowego. Wykonawca na potwierdzenie tego warunku musi dostarczyĆ

także aktualny odpis z wtaściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Lub podać adres strony
bezpłatnego internetowej rejestru, z którego Zamawiający może uzyskać wymagane
informacje dotyczące Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę.

Powyższy warunek określony został łącznie dla części 1 i części 2 przedmiotu

zamówienia.

1.2. posiadają wiedzę i dośwjadczenie.

O udzie|enie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działaIności jest krótszy - w tym okresie zrealizował w sposób należyty minimum jedną

usługę polegającą na:

- dla części 1 przedmiotu zamówienia: przeprowadzeniu obliczeń CFD turbiny Kaplana

wyposażonej w Słopatowy wirnik pracującej na spadzie od L2 do 24 metrów w tym
obliczeń profilu łopaty wlrnika o wartości minimum 150 000,00 zł brutto,
- d|a części 2 przedmiotu zamówienia: przeprowadzeniu analizy i doboru łożyskowania
dla turbiny Kaplana pracującej na spadzie od 12 do 24 metrów o wartości minimum
50 000,00 zł brutto;
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługl te zostaĘ wykonane. Dla każdej z części warunek powyższy powinien być

spelniony osobno tzn. Wykonawca składający ofertę na obie części musi wykazać się
doświadczeniem w zakresie realizacji dwóch usług o wartości odpowiednio 150 000 zł

brutto i 50 000 zł brutto.
Na potwierdzenie spełniania warunku wledzy i doświadczenia Wykonawca wypetni i

podpisze stosowne oświadczenie w ,,Formularzu oferty" stanowiącym załącznik nr 1
do zapytanla ofertowego oraz wypełni załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (,,Wykaz

zrealizowanych usług"}.

Wykonawca dołączy też dowody określające czy wskazane
należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi bW

§PARP

usługi zostaty wykonane
bądź inne dokumenty
wykonywane, a leżP6,

l
I



El PARP
Norway
glanl§

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
W przypadku ztożenia przez Wykonawcę dokumentu, z którego będą wynikać kwoty
wyrażone w innej walucie niż polski złoty,Zamawiający dokona przeliczenia na PLN

według tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - Tabela A
NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

1.3. posiadają potencjał techniczny.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze

stosowne oświadczenie w,,Formularzu oferty" stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
Powyższy warunek określony został łącznie dla części 1 i części 2 przedmiotu

zamówienia.

1.4. posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponuje min. 3 osobami z

doświadczeniem w zakresie modelowania układów przepływowych turbin wodnych
oraz analiz numerycznych CFD. Ponadto co najmniej 2 osoby z powyższego zespołu

muszą posiadań stopień naukowy a jedna tytuł naukowy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne
oświadczenie w ,,Formularzu oferty" stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego oraz wypełni załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (,,Wykaz osób")wraz
z dokumentami potwierdzającymi posiadane przez nich uprawnienia.
Powyższy warunek określony został wyłącznie dla części 1 przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie stawia wymagania w powyższym zakresle dla części 2 przedmiotu
zamówienia.

1.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spetniony, gdy Wykonawca wypetni i podpisze stosowne
oświadczenie w ,,Formularzu oferty" stanowiącym załącznlk nr 1 do zapytania
ofertowego.
Powyższy warunek określony został łącznie dla części 1 i części 2 przedmiotu
zamówienia.

Vll. Podstawy wykluczenaa z postępowania
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający nie może udziellć zamówienia

podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnlonymi do zaciągania zobowiązań

Crupa PFR

w imieniu Zamawiającego lub osobamiwykonującymiw imieniu Zamawiającego czyńą
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procedury wyboru Wykonawcy, a

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniejtO% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów

prawa lub nie został określony przez Operatora Programu,

c, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Aby zapewnić Wykonawcy możliwość złożenia wskazanego oświadczenia Zamawiający
wskazuje, że do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz do wykonywania
czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy uprawnione są

następujące osoby:
1) Mateusz Wiszniewski

3. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Weryfikacja spełnienia w/w warunku będzie dokonana na zasadzie

,,spełnia/nie spełnia" na podstawie ,,Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych" (według wzoru stanowiącegoZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełnią warunku braku
powiązań kapitałowych lub osobowych.

Vll!. Wykaz dokumentóVoświadczeń, jakie maią dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Formularz oferty - zatącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wykaz zrealizowanych usług - załącznlk nr 2 do zapytania ofertowego wrazz dokumentami

potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
3. Wykaz osób oddelegowanych do rea]izacji zamówienia - załącznik nr 3 do zapytania

ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia. Dotyczy
wyłącznie części 1 przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych -zalącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgtoszenia do ewidencji dziatalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed terminem składania ofert lub adres strony internetowej, z której
Zamawiający może bezpłatnie pobrać informacje.
Jeże!iWykonawca ma saedzlbę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa informację z odpowledniego rejestru albo w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy/|u{\ 

^

adminlstracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzlbę. l bąv"
t
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6. Aktualny (pozostający w mocy) dokument poświadczający uprawnienia osób do
reprezentowania Wykonawcy w zakresie podpisywania ofert wraz z załączonymi do niej
dokumentami i oświadczeniami, umów powodujących powstanie zobowiązań względem
Zamawiającego (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych).

lX. lnformacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym
L. Wykonawca może zwrócic się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania

ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeliwniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął
po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w powyższym punkcie lX.1.

3. Pytania można składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail)

pod adresem: m.wiszniewski@wtw-poland.com. zamawiający informuje, że wszelkie
informacje przekazywane mu drogą elektroniczną, będą mogły być odbierane tylko w dni
robocze (bez sobót) od godz. 07:00 do godz. 15:00. Przesyłane informacje poprzez ww. e-
mail po godz. 15:00, Zamawiający będzie mógł skutecznie odebrać w następnym dniu
roboczym.

4. Zamawiający informu je,że zarówno niniejsze zapytanie ofertowe wrazz załącznikami oraz
wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, a w szczególności modyfikacje
opisu przedmiotu zamówienia, przedłużenia terminu składania ofert, udzielanie
odpowiedzi na zadane pytania oraz ogłoszenie o wyborze oferty lub unieważnienie
postępowania, zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego
https://www.wtw-poland.com/plldofinansowania/fundusze-norweskie oraz na stronie
https://baza kon ku rencvinosci.fund uszeeu ropeiskie.qov. pl

Ponadto, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom
biorącym udział w postępowaniu ofertowyffi, bez ujawnianla źrodla zapytania.

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający będzie przekazywał
drogą elektroniczną.

6. W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu skladania ofert, Zamawiający
może zmieniĆ treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego
Zamawiający zamieści niezwłocznle na stronie:
https://www.wtw-poland,com/p|/dofinansowania/fundusze-norweskie oraz na stronle
https://bazakon ku rencvinosci.fu nd uszeeu ropeiskie.eov. pI

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego będzie niezbędny dodatkowy czas na

wprowadzenie zm!an w ofertach, Zamawiający przedtużytermin składania iotwarcia ofert.
8. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pan Mateusz Wiszniewski, tel.: 695 639 657,^e-ryęil:

m,wiszniewski@wtw-poland.com {IĄ\rV!l I

l
I
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9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania ofertowego, a treścią
udzielonych wyjaśnień lub zmian zapytania ofertowego, jako obowiązującą należy przyjąć
treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem ,,Formularza oferty" stanowiącym załącznik

nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Do oferty muszą byćzalączone wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. Vlll

n i n iejszego zapyta n ia ofertowego.
3. Oferta musi:

3,1. zawierać nazwę Wykonawcy oraz dane teleadresowe,
3.2. posiadać datę sporządzenia,
3,3. być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione zgodnie z aktualnymi dokumentami

rejestrowymi (np, KRS/CElDG/inne rejestry odpowiednie dla danego państwa) lub

osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa. W przypadku braku możliwości weryfikacji w ogólnodostępnych
rejestrach informacji nt. osoby (osób) uprawnionych do reprezentacji, wymagane jest

przedstawienie dokumentu poświadczającego umocowanie prawne danej osoby do
podpisania oferty. Podpis na ofercie powinien być czytelny (identyfikujący imię i

nazwisko osoby podpisującej) lub opatrzony pieczęcią imienną.

4. JeżeliWykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wrazzofertą składa się pełnomocnictwo.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wrazztłumaczeniem na język polski.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

7. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i jego załączników.

8. Kopie dokumentów powinny być opatrzone adnotacją ,,za zgodność z oryginałem" i
podpisane przez osoby uprawnione do składania oferty.

9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, a dokumenty
drukowane dodatkowo splęte w sposób trwaty, tj. zapobiegający możliwości
dekomp!etacji.

10. W sytuacji, edyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby
informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone
odrębnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie, z oznakowaniem ,,tajemnica
przedsięb!orstwa".

11. Wykonawca może, przed upływem terminu skiadanla ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
W przypadku zmlany oferty Wykonawca składa pisemne ośwladczenie, że ofertę zmienia,

określając zakres tych zmian.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi

13. Termln związania ofertą wynosl30 dni licząc od upływu termlnu składania

11



§PARP
Norway
granl§

Crupa PFR

1-4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że 7amawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

1-5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich
odrzuceniem.

16. W związku z dofinasowaniem projektu pn.: ,,Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW,
poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia" w ramach
poddziałania t9,3,,2lnnowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth,

działania 19.]. Nowe Produkty i lnwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu
Fina nsowe go 2Ot4-żO21, wszelkie doku menty dotyczącego niniejszego postępowania, w
tym treściwszystkich ofert i ich załączników, na wniosek organów kontrolujących, zostaną

udostępnione tym organom lub wskazanym przez nie instytucjom.

Xl. Miejsce itermin skladania ofert
1. Ofertę należy złożyć:

1.1. W formie pisemnej (papierowej) przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub

dostarczyć osobiście/przez posłańca na adres: WTW POLAND Sp. z o.o., ul. Konopnickiej
2F, LL-20O Bartoszyce, z zastrzeżeniem, że decyduje data wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Oferta składana w formie pisemnej -
korespondencyjnie - powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej
do Zamawiającego oraz oznaczona dopiskiem ,,Oferta - zapytanie ofertowe nr 2f2O2t",
lub w formie skanów przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
m.wiszniewski@wtw-poland.com, w tytule wiadomości e-mall wpisując: ,,Oferta -

zapytanie ofertowe nr 2/2O2L", lub w formie skanów zlożyć poprzez stronę
internetową: https://bazakon ku rencvinosci.funduszeeu ropeiskie.gov. pU

2. Termin składania ofert: do 07.t0.202L, . g. 12.00

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.L0.202L, . g. 13.00
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną stownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,

podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
6. Oferty otrzymane przezZamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone.
7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne btędy lub opóźnienla w

dostarczeniu korespondencji przez pocztę, kuriera lub inne osoby.
8. Zamawiający po otwarciu ofert może żądać od Wykonawcy uzupełnienia dokumentów oraz

złożenla wyjaśnień dotyczących treści oferty !ub poprawienia oczywistych omytek
rachunkowych/pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Wezwanie do
uzupetn!eń zostanie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail osoby do
kontaktu wskazany zgodnie z danymi podanymi w ofercie.

9. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz 

fipvłkil
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niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na kazdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do zlożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania , że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do zlożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.

]-1. Przed otwarciem ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:

1) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
2| cen iterminów wykonania zamówienia.

Xll. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji
t. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia,

zgodnie z podanymi kryteriami oceny ofert.
2. Podana w ofercie cena jest ceną ryczattową. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania

niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmlotu zamówienia.

3. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN)z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z cenami podanymi w walucie obcej. Na potrzeby
oceny i porównania ofert, cena oferty podana w wa!ucie obcej zostanie przeliczona na PLN

według tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - Tabela A NBP
z dnia publikacj! ogtoszenia o zamówieniu.

4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również
wszelkie koszty towarzyszące wykonanlu zamówienia określone w zapytaniu ofertowym i

wzorze umowy, oraz ewentualnego nadzoru usunięcia wad izapewnienia gwarancji
jakości, również koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym
prawem, inne podobnego rodzaju obciążenla, ubezpieczenia Wykonawcy oraz wszelkle
ryzyka i zysk Wykonawcy.

5. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie ryczaftowe i ostateczne
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówlenia.

6. Cena będzie uwzględniała podatek od towarów i ustug jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów przedmiot zamówienia podlega takim obciążenlom, a w zakresie dotyczacym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów iusług Zamawiajacy doliczy do oferty podatek

, który będzie miat obowiazek zapłacić zgodnle z obowiązującymi przepisam! . 7,Ń^/7. Podstawy ustalenla ceny stanowi : l [/ '

l
l
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Zakres prac określony odrębnie dla części 1- i części 2 w opisie przedmiotu zamówienia w
niniejszym postępowaniu.
8. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące

kryteria oceny ofert, odrębnie w stosunku do części 1- i części 2 przedmiotu zamówienia:

8.1. Kryterium 1: C - Cena brutto - waga 9OTo

8.1,1. Liczba punktów w kryterium ,,Cena brutto" przyznawana będzie wg.
poniższego wzoru:
6=[CN/CBx90%]x100
C - liczba punktów dla kryterium ,,Cena brutto"
CN - najniższa oferowana cena brutto
CB - cena brutto badanej oferty

8.t.2. Zaoferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do
realizacji przedmiotu zamówienia.

8.1.3. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za

wykonanie przedmiotu umowy.
8.t,4. Podana cena pozostaje stała przez caly okres realizacji zamówienia.
8.1.5. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z cenami
podanymi w walucie obcej. Na potrzeby oceny i porównania ofert, cena
oferty podana w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN według tabeli
kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - Tabela A
NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

8.1.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i ustug, który miatby
obowiązek rozllczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru |ub usługi, których dostawa lub śwladczenie będzie
prowadziĆ do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

8.1.7. W kryterium,,Cena brutto" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt.

8.2. Kryterlum 2: T- Termln reallzacil zamówlenla -waga 10%

8.2.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu realizacji zamówienia
liczonego w tygodniach od dnia podpisania umowy.

8.2.2. Liczba punktów w kryterium ,,Termin realizacji zamówienia" przyznawana

będzie wg. poniższego wzoru:
1= [TN lTBx 10%] x 100
T - liczba punktów dla kfierium ,,Termin realizacji zamówienia"^ /
TN - najkrótszy oferowany termln reallzacjl zimówienia nĄW, 
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TB -termin realizacji zamówienia badanej oferty
8.ż,3. W kryterium ,,Termin realizacji zamówienia" Wykonawca może uzyskać

maksymalnie 10 pkt. Maksymalny określony przezZamawiającego termin
realizacji zamówienia wynosi:

dla części 1 przedmiotu zamówienia: 12 tygodni,
dla części 2 przedmiotu zamówienia: 20 tygodni,

od daty podpisania umowy wykonawczej.

Jeże]i Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji zamówienia, do

oceny ofert zostanie przyjęty maksymalny możliwy termin realizacji

zamówienia, tj.

dla części 1 przedmiotu zamówienia: 12 tygodni
dla części 2 przedmiotu zamówienia: 20 tygodni,

od daty podpisania umowy wykonawczej. Jeżeli Wykonawca zaoferuje
termin realizacji zamówienia dłuższy niż maksymalny, oferta zostanie
odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.

9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w danej części przedmiotu zamówienia
uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w dwóch podanych wyżej kryteriach (C-cena, T-

termin realizacji zamówienia).
10. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w danej części przedmiotu

zamówienia wynosi 100 pkt.

11. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystnlejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o złożenie
ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie

złożonych ofertach.

Xlll. Formalności po wyborze oferty
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców,

którzy złożyli oferty oraz upubliczni informację w taki sposób, w jaki zostato upublicznione
zapytanie ofertowe.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako

najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie 14

dni kalendarzowych od daty ogłoszenia o wyborze oferty.
3. Przybliżony termin podpisania umów na 1 i 2 część przedmiotu zamówienia to: 10.2021 r.

4. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylat się od zawarcia umowy
we wskazanym wyżej termlnie lub odstąpi od jej zawarcla, Zamawiający wybierze ofertę
Wykonawcy, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

5. Zawarcle umowy nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy sfianąwiącym

zalącznik nr 5 do zapytania ofertowego. /WW
!
,
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X!V. Warunki zmiany umowy
].. Zamawiający dopuszczamożliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej

umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2, Zmianę uznaje się za istotną, jezeli zmienia ogólny charakter umowy/ w stosunku do

charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy
i zachodzi co najmniejjedna z następujących okoliczności:
- zmiana wprowadza warunki, które, edyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub
przyjęto by oferty innejtreści,
- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z

umowy,
- zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia,
nowym Wykonawcą.

3, Zamawiający dopuszcza zmianę innych postanowień umowy nie przewidzianych na tym
etapie w formie aneksu, w szczegó|ności niemożliwych do przewidzenia w dniu
podpisywania umowy przez Zamawiającego i nie mających wpływu na wybór oferty
najkorzystniejszej.

4. Zamawiający dopuszcza moż]iwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji usług

określonych w części L oraz części 2 przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że na

zmianę terminu zakończenla usług wyrazl zgodę lnstytucja Pośrednicząca - Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a termin opóźnienia wynika z przyczyn niezależnych

od Wykonawcy. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy
jest możliwa w przypadku:

4.1. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

jej postanowieniami.
Za siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności: wojny, stany wojenne, katastrofy
naturalne, akty władzy o charakterze powszechnym, embarga, stan wyjątkowy, stan
epidemiologiczny.

a.2. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie
obowlązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania
Umowy do zmienionych przepisów.

5. Zaplata Wynagrodzenia nastąpl na warunkach określonych w umowie.
6. Szczegótowe warunki zmiany umowy oraz kar umownych zostały opisane we wzorze

umowy stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

XV. Klauzula |nformacyina
Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

20L6l679 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu
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uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz, UE L 119

z04,05.2016, str. 1), dalej,,RODO" informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

WTW POLAND Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konopnickiej 2F, 11-200 Bartoszyce, NlP:

742żż29651-, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 695 639 657, e-mail:

m.wi szn iewski @wtw-pola n d.co m

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

związanym z zapytaniem ofertowym nr 2lż021 o udzielenie zamówienia.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:

a. zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO) i przepis prawa

(art. 6 ust. 1c RODO),

b. zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z

Administratorem oraz nie wynikają z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni
pracownicy Zamawiającego, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji
publicznej oraz podmioty, z którymi WTW Poland Sp. z o.o. zawarł stosowne umowy
powierzenia.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującymi
Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. ,,Zwiększenie konkurencyjności firmy
WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia" w
ramach L9.L.2lnnowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth,

działania 19.1Nowe Produkty i lnwestycje osipriorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu
Fi n a n sowe go 2OL4-2O2L.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z

Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych
przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu cofnięcia tej z1ody; dane osobowe
przetwarzane na podstawie przepisów prawa ite zawarte w dokumentach księgowych

będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim
przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w celu zawarcia i realizacji umowy/zamówienia z Adm!nistratorem,
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwościzawarcia umowy/rea!izacji
zamówienia z Administratorem.

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej

dotyczą;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od adminlstratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżenlem przypadków, o których mowa lĄart.
18 ust.2 RODO; MV
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie
przysługuje:

a)w związkuzart, ].7 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

XVl. Wykaz załączników
L. Załącznik nr ].: Formularz oferty.
2. Zalącznik nr 2: Wykazzrealizowanych usług.

3. Załącnik nr 3: Wykaz osób
4, Załącznlk nr 4: Oświadczenie o
5. Zalącznik nr 5: Wzór umowy.

braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
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