DOSTAWA KOSIARKI

Załącznik nr 1 do
Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR)
Kobierzyce, dnia 01.02.2019
Numer referencyjny: 2720/KOSiR/ZOF/2/2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na „dostawa z pierwszym uruchomieniem fabrycznie nowej produkowanej seryjnie samojezdnej kosiarki
spalinowej typu „TRAKTOREK” z pojemnikiem na trawę wysokiego wyrzutu oraz z możliwością
poruszania się po drogach jako pojazd wolnobieżny”
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę
samojezdnej kosiarki spalinowej typu „TRAKTOREK” z pojemnikiem na trawę wysokiego wyrzutu.
Niniejsze Zaproszenie stanowi część procedury analizy rynku, o której mowa Regulaminie udzielania
Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i
Rekreacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora KOSiR z dnia 1 czerwca 2017r. (ze zmianami do
Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych nr. KA 04/KOSiR/2018 z dnia 21.05.2018 r.)
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1) ZAMAWIAJĄCY: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą: ul. Dębowa 20, 55-040
Kobierzyce tel. (071) 715 12 00.
2) Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prowadzone będzie wg. zasad określonych w niniejszym
zaproszeniu. Integralną częścią niniejszego zaproszenia stanowi Formularz oferty i projekt Umowy.
3) W związku z treścią art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2018 r., poz. 1986 t.j. ze zm.) do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy niniejszej
ustawy.
4) Ceny zaproponowane przez Wykonawców w formularzu oferty pozostają niezmienne przez okres
trwania umowy.
5) Osobą do kontaktu jest Krzysztof Nowak, tel. 691733972 , e-mail: sport.kosir@sport-kobierzyce.pl
6) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić przeprowadzane rozpoznanie rynku bez potrzeby
podawania przyczyn.

2.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA.
1) Strony w toku postępowania porozumiewają się pisemnie. Dopuszczalna jest forma porozumiewania się
faxem lub drogą elektroniczną (e-mailem).
2) Oświadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uważać się będzie za złożone w
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa z pierwszym uruchomieniem fabrycznie nowej produkowanej seryjnie
samojezdnej kosiarki spalinowej typu „TRAKTOREK” z pojemnikiem na trawę wysokiego wyrzutu oraz z
możliwością poruszania się po drogach jako pojazd wolnobieżny. Dostawa oznacza dostawę w ustalonym z
kupującym terminie do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobierzycach ul. Dębowa 20.
Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie pracowników Kupującego z zakresu użytkowania kosiarki
oraz wsparcie instruktażowe poprzez ewentualne konsultacje w tym telefoniczne w okresie trwania gwarancji.
Dostawca będzie również zobowiązany do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów okresowych min. 1
przegląd/rok (max. 5 wizyt) zgodnie z kalendarzem przeglądów lub przebiegiem roboczogodzin przewidzianych
przez producenta. Proponowany plan wizyt serwisowych:
Przegląd serwisowy nr. 1 wykonany przy przebiegu 50godzin lub 1x/rok
Przegląd serwisowy nr. 2 wykonany przy przebiegu 200godzin lub 1x/rok
Przegląd serwisowy nr. 3 wykonany przy przebiegu 400godzin lub 1x/rok
Przegląd serwisowy nr. 4 wykonany przy przebiegu 600godzin lub 1x/rok
Przegląd serwisowy nr. 5 wykonany przy przebiegu 800godzin lub 1x/rok
Przeglądy serwisowe będą wykonywane na terenie stadionu sportowego w Kobierzycach przy ul. Sportowej 28.
Gwarancja fabryczna oraz wydłużona nie obejmuje części ulegających naturalnemu zużyciu.
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Kosiarka – Traktorek musi spełniać poniższe minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne:
Rok produkcji 2019r. Dopuszcza się rok produkcji 2018.
SILNIK
 Minimalna moc nominalna silnika: 25 KM
 Prędkość znamionowa silnika min. (obr./min): 3000
 Minimalna pojemność silnika (cm³): 1100
 Silnik 3-cylindrowy, wysokoprężny chłodzony cieczą
 Układ ciśnieniowego smarowania z wymiennym filtrem oleju
 Zamontowana guma izolująca silnik
 Suchy, dwuelementowy, wytrzymały, filtr powietrza ze wskaźnikiem zapchania wlotu powietrza
PRZEKŁADNIA
 2 pedały sterujące przekładnią hydrostatyczną
 Wewnętrzne mokre hamulce tarczowe
 Wspomaganie trakcji napędu na 2 koła
 blokada mechanizmu różnicowego
UKŁAD KIEROWNICZY
 Wspomagany hydraulicznie
 Kierownica regulowana w kilku położeniach
STANOWISKO OPERATORA
 Fotel z podłokietnikami z lewej i prawej strony
 Fotel wykonany z materiałów odpornych na działanie niesprzyjających warunków pogodowych
 Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
 Fotel wyposażony w biodrowy pas bezpieczeństwa
 Podświetlana tablica rozdzielcza ze wskaźnikami i światłami
 Możliwość koszenia do tyłu
 Tempomat
 Licznik roboczogodzin
 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
 Wskaźnik poziomu paliwa
 Kontrolka ładowania akumulatora
 Kontrolka świecy żarowej
 Kontrolka napełnienia kosza
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
 Reflektory halogenowe - przód, tylne światła
 Rozrusznik elektryczny 12 V
 Alternator min. 40A
 Akumulator o pojemności min.45 Ah
 Kontrolki na panelu ze wskaźnikami
 Wałek odbioru mocy z silnika na agregat tnący i blokada amortyzatora
 Zestaw homologacji drogowej w skład którego wchodzą światła, klakson, oraz uchwyt na tablicę
rejestracyjną
PODWOZIE/ NADWOZIE
 Rama spawana stalowa
 Zintegrowany przedni zderzak umożliwiający montaż min. czterech przednich obciążników
 obciążniki w zestawie (każdy o wadze min. 18 kg)
 Oś przednia z żeliwa
 Minimalny rozstaw osi 1355mm
 Minimalna średnica przednich łożysk 25 mm (1")
 Przednie koła w rozmiarze opony 18x8.50-8 4 PR
 Tylne koła opony 26x12.00-12 4 PR
 Opony trawiaste
 Osłona operatora (np. rama ROPS - stanowiąca pałąk chroniący kierowcę przed przygnieceniem w
przypadku przewrócenia kosiarki)
 Zamontowany na tylnej ścianie grodziowej lub w jej okolicach zaczep kulowy do ciągania przyczepy
samochodowej o DMC 750kg (kula 51mm)
 Zamontowany na tylnej ścianie grodziowej lub w jej okolicach zaczep sworzniowy do ciągania różnego
typu rozsiewaczy nawozów o DMC 250kg (średnica sworznia od 14mm do 18mm). Zamawiający
dopuszcza montaż zaczepu sworzniowego z boku zaczepu kulowego.
AGREGAT KOSZĄCY - MINIMUM 135 cm
 Wewnętrzny napęd elektryczny sprzęgła i wału
 Hydrauliczne podnoszenie agregatu
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Agregat wytłoczony z jednego kawałka blachy, o grubości min. 3,5 mm
Głęboka konstrukcja agregatu koszącego
Zaokrąglone krawędzie
2 wrzeciona
2 noże zsynchronizowane, napędzane wałem
Kółka zapobiegające zdzieraniu (4 szt.)
Sprężynowa regulacja wysokości sworzni dla regulacji kółek zapobiegających zdzieraniu
Przyłącze do mycia
Osłony pasa
Zakres wysokości koszenia: min. 25-110 mm, min. 6 odległości

ZBIORNIK WYSOKIEGO WYRZUTU Z POJEMNOŚCIĄ min.650 L
 Stalowa konstrukcja
 Ultradźwiękowy system wypełnienia kosza
 Zbiornik otwierany i podnoszony CAŁKOWICIE hydraulicznie
 Kanał wyrzutu trawy o średnicy min. 30x27cm
 wysokość podnoszenia min. - 2000 mm
 sterowanie otwieraniem kosza (podnoszenie/opuszczanie/otwieranie/zamykanie) - wielofunkcyjny
joystick
 system szybkiego montażu do podłączania i odłączania zbiornika
 możliwość całkowitego odłączenia/odpięcia kosza z usytuowaniem go na specjalnych podporach w celu
np. podłączenia przyczepy samochodowej lub rozsiewacza do nawozów.
INNE













Zbiornik paliwa 18 l i powyżej
Maksymalna prędkość jazdy do 19m/h. Prędkość jazdy min. 15km/h
Regulacja wysokości koszenia z fotela operatora kosiarki
2 złącza hydrauliczne w środkowej części kosiarki służące do sterowania stołem tnącym a w przypadku
odłączenia stołu służące do napędu dodatkowego osprzętu
Łatwy dostęp do agregatu tnącego celem wykonania prac serwisowych takich jak ostrzenie noży
Dostawa kosiarki wraz z dwoma kompletami noży.
Wraz z maszyną Wykonawca dostarczy niezbędne instrukcje obsługi, certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodności, aprobaty techniczne dopuszczające urządzenie do sprzedaży oraz do użytkowania.
Wszystkie dokumenty powinny być w języku polskim.
Gwarancja na 36 miesięcy na warunkach nie gorszych niż w dołączonym do zapytaniu wzorze karty
gwarancyjnej.
W cenę kosiarki wliczony jest dowóz do siedziby Zamawiającego.
Zestaw oświetlenia wykonany zgodnie z KD spełniający normy europejskie do poruszania się po drogach
publicznych jako pojazd wolnobieżny
Pakiet ubezpieczeniowy OC +AC+ NNW (pełny zakres tj: naprawa na oryginalnych częściach,
assistance na min 30km, kradzież pojazdu, kolizja drogowa, kolizja ze zwierzyną i in.) na okres jednego
roku.
Gwarancja fabryczna (wydłużona) do 3lat/limit 800 godzin na warunkach nie gorszych niż w dołączonym
do zapytaniu wzorze karty gwarancyjnej.

Oferowana i dostarczona kosiarka musi spełniać minimalne wymagania techniczno-eksploatacyjne opisane
powyżej i posiadać wymagane wyposażenie.
Wykonawca zobowiązany jest do opisania cech, parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego
przedmiotu poprzez wypełnienie, podpisanie i zamieszczenie w ofercie „Opisu oferowanej kosiarki” wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (umowy):

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT:
1)

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

2)

Cena oferty (brutto)
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści
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3)

4)
a)
b)
c)

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia
Zamawiający poprawia w ofercie
oczywiste omyłki pisarskie
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert
dodatkowych w terminie przez niego określonym.
6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.

2.

Ofertę należy złożyć do dnia 07.02.2019 r., godz. 12:00 w siedzibie Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Sekretariacie – Ip. pok. 15. W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub przesyłką kurierską,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przesyłkę na adres:
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce i oznaczyć w sposób
widoczny, że jest to oferta na Zapytanie Ofertowe (nie wyłącza to zasad oznakowania koperty
określonych w ust. 2).
Wykonawca winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać w następujący sposób:
i

Oferta na realizację zamówienia p/n:

Dostawa samojezdnej kosiarki spalinowej typu „TRAKTOREK” z pojemnikiem na trawę
w
wysokiego wyrzutu oraz z możliwością poruszania się po drogach jako pojazd
w
wolnobieżny.
w

nr sprawy: 2720/KOSiR/ZOF/2/2019
Nie otwierać przed 07.02.2019 r., godz. 12.15

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wskazany powyżej sposób Zamawiający nie bierze odpowiedzialności
za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
5. Oferta złożona po terminie wskazanym w Zaproszeniu zostanie zwrócona Wykonawcy.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w
kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na
kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert
wycofanych nie będą otwierane.
8. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie KOSiR, ul. Dębowa 20 – Gabinet Dyrektora KOSiR,
I piętro, pokój 14, dnia 07.02.2019 r., o godz. 12:15
10. Otwarcie ofert jest niejawne.
11. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.sport-kobierzyce.pl informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
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3)

ceny zawartej w ofertach.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Wykonawca powinien zapoznać się z całością, dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie miejsca do tego
celu wskazane w Formularzu Oferty.
1) Wymaga się, by oferta była przygotowana na Formularzu Oferty w formie zapewniającej pełną czytelność
jej treści.
2) Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.
3) Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy,
upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w
stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym
pełnomocnictwem.
4) Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w
jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, jeśli miałoby to zmienić
treść oferty.
5) Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania
poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA (*):
1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią łącznie warunki podane w pkt. 8.1.
8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a: prowadzą działalność gospodarczą;
b: nie zalegają z opłacaniem podatków;
c: nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
d: zaproponują realizację zamówienia zgodnie z niniejszą instrukcją;
8.2 Nie spełnienie na dzień otwarcia ofert któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować
będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
9. WYMAGANE DOKUMENTY:
1)
Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub ich kserokopie (w przypadku składania w formie
pisemnej muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y umocowane do
podpisywania oferty) jako załączniki:
a) Formularz Oferty
b) zaparafowany projekt umowy (sporządzony przez Zamawiającego) z adnotacją na ostatniej stronie
„akceptuję” i podpisem Oferenta lub osoby umocowanej,
c) oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz o niezaleganiu z opłaceniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
2) W przypadku braku oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9 pkt 1) lub złożenia dokumentów w
niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym
terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
3) Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia ofert niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O
naniesionych poprawkach Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. Zamawiający
nie musi uzyskać zgody Wykonawcy na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych omyłek.
4). Po otrzymaniu oferty, w trakcie jej oceny (w przypadku przedsiębiorców) pracownik merytoryczny powinien
dołączyć pobrany ze stron internetowych wydruk elektroniczny z: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub
Centralnej Ewidencji Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).
10. INNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) zapłata za przedmiot umowy będzie realizowana na podstawie wystawionej faktury za zrealizowane zadanie,
2) podstawą zapłaty faktury będzie zatwierdzony przez pracownika KOSiR protokół przekazania sprzętu oraz
protokół z przeprowadzonego szkolenia,
3) zapłata na wskazane konto Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
4) Płatnikiem faktur będzie Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z siedzibą: Kobierzyce ul. Dębowa 20.
11.INNE POSTANOWIENIA:
1) Oferty niespełniające warunków określonych w zaproszeniu podlegają odrzuceniu.
2) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia
kryterium przyjętym w niniejszym zaproszeniu.
3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
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4)
5)
6)
7)

przeprowadzania ich ponownej oceny lub przeprowadzić ponowną procedurę udzielenia zamówienia.
Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej.
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie.
Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
Zaproszeniu.

Kobierzyce dnia 01.02.2019 r.

.....................................................
(podpis dyrektora jednostki )

Załączniki :
1) Formularz oferty
2) Projekt umowy
3) inne: wykazy i oświadczenia(*)
UWAGA:
(*)
niepotrzebne skreślić
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Informacja w związku z przetwarzaniem danych w ramach umowy najmu:
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce tel.: 71 7151200, e-mail:
sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl, informuje, że jest administratorem Pana danych osobowych.
Inspektorem ochrony danych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan/Pani Paweł Wickiewicz e –
mail: wickiewicz@gmail.com .
Administrator przetwarza Pana dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy zakupu kosiarki
typu traktorek z możliwością poruszania się po drogach publicznych a następnie realizacji tej umowy.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b 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 - w związku z realizacją ww. Umowy oraz podjęciem działań przed zawarciem umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania i realizacji Umowy. Dane
osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z
obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane będą także w systemie informatycznym przez uprawniony podmiot obsługi
informatycznej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, dane zostaną przekazane także
jednostce prowadzącej obsługę księgową,
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo
dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba ma prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych
osobowych każda osoba może zwrócić się do KOSiR z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od
powyższego, przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych".
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