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OGŁOSZENIE 
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów  

ustawy – Prawo zamówień publicznych 

  

 

Zamawiający:  

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie 

telefon: 158682319 

e-mail: zszopat@poczta.onet.pl 

 

Przedmiot zamówienia:  

Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 37 uczniów w 

okresie od 01.09.2019 do 30 czerwca 2020 r..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Formularz ofertowy wraz z załącznikami (w formie pisemnej) należy przesyłać na 

adres:  

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie, ul. Słowackiego 56, 27-500 Opatów do dnia 27 sierpnia 

2019 r. godzina 12:00 

 

Osoba prowadząca sprawę:  Tomasz Sewera, 604086944 

                                                      (imię i nazwisko, tel.) 

Termin realizacji zamówienia:  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w okresie od 01.09.2019 do 30 

czerwca 2020 r.. 

Inne dane: 

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy jest cena – 100 %. 

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącego integralną część niniejszego Ogłoszenia. 

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie 

bez podawania przyczyny.  

 

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8. 

 

Oferty należy przesłać na załączonym Formularzu ofertowym wraz z Formularzem cenowym 

oraz oświadczeniami. 

 

 

Ochrona danych osobowych: 
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Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie, tel. 158682319, e- mail:zszopat@poczta.onet.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień 

publicznych oraz w celu archiwizacji. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień 

publicznych. Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, 

podstawę przetwarzania danych stanowi 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”, gdy przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania zawartej umowy.    

Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym,  

a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 

Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, 

a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po 

zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy 

złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi 

Wykonawcami umowy). 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na 

warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, 

ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.   

 


