
 

 
Ustrzyki Dolne, dn. 31.10.2018r.  

 
IZP.042.2.2018 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
Powiat Bieszczadzki z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne 
w związku z realizacją projektu pn. „Wołanie przestrzeni – o nieistniejącej krainie” 
współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-
2020 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 
 
 „Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz 
wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki 
atmosferyczne". 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku 

"Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie 
odpornych na warunki atmosferyczne" w tym: 
 

1.1) Audyt i analiza miejsc i obiektów związanych z kulturą Bojków pod kątem 
możliwości ich umieszczenia na wirtualnym szlaku. 

1.2) Wybór miejsc i obiektów do szlaku i zaprogramowanie konkretnych 
doświadczeń związanych z danym miejscem. 

1.3) Opracowanie mapy szlaku wraz z opisem miejsc i doświadczeń w formie 
wirtualnej na platformie Google Maps lub rownoważnej oraz umieszczenie jej 
na stronach internetowych partnerów projektu. 

1.4) Określenie marki szlaku oraz planu wdrożenia działań marketingowych: 
określenie grupy docelowej szlaku, opracowanie głównej idei i wizji rozwoju 
szlaku, opracowanie wytycznych wdrożeniowych dot. produktów i promocji 
szlaku w tym propozycja logo szlaku, opracowanie kalendarium 
proponowanych wydarzeń na szlaku. 

1.5) Umieszczenie w terenie odpornych na warunki atmosferyczne znaków 
informacyjnych informujących o istnieniu mapy wraz z kodem QR, czytelnie 
opisanych – 30 szt. 

1.6) Wykonanie wirtualnej mapy wg zaleceń WCAG 2.0 i realizującej zasadę 
dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

1.7) Realizacja funkcjonalna i merytoryczna zadania „Bojkowskie tajemnice” - 
wirtualny szlak turystyczny 
 



 

2. SPECYFIKACJA WIRTUALNEJ MAPY SZLAKU TURYSTYCZNEGO „BOJKOWSKIE 
TAJEMNICE” 
 

1)  Strona/wirtualna mapa będzie realizowała zaawansowane e-usługi na poziomie 
interakcji dwukierunkowej polegającej na formularzu kontaktowym oraz integracji 
z serwisami społecznościowymi. Promocja stron internetowych będzie prowadzona 
poprzez: bezkosztowe banery reklamowe na stronach partnerów, poprzez ich profile na 
serwisie społecznościowym Facebook oraz dzięki współpracy z mediami lokalnymi i 
regionalnymi. 

Zadanie obejmuje opracowanie treści strony w dwóch wersjach językowych (polski, 
słowacki), zakupy zdjęć i grafik. 

Strona zawierać będzie następujące moduły treści:  

 charakterystykę grup etnicznych w przewojennych Bieszczadach – tożsamość 
marki,  

 informacje o szlaku „Bojkowskie tajemnice” – podstawowe informacje 
o nieistniejących miejscowościach, genezie grup etnicznych i obiektach 
z odnośnikami do podstron,  

 interaktywną mapę szlaku z zaznaczonymi obiektami i wydarzeniami szlaku,  
 informacje praktyczne,  
 polecane strony,  
 informacje kontaktowe, 
 informacje o projekcie i programie PL-SK. 

 

2)  ZAKRES DZIAŁAŃ TECHNICZNYCH: 
2.1) zakup domeny i hostingu na 1 rok działania strony, 
2.2) zaprojektowanie funkcjonalności strony,   
2.3) wykonanie projektu graficznego strony, 
2.4)  wdrożenie i uruchomienie strony,  
2.5) zapewnienie czytelność strony w różnych przeglądarkach: Internet Explorer, 

Firefox, Opera, Google Chrome oraz na urządzeniach mobilnych z systememi 
Android i iOS 

2.6) przeszkolenie personelu Zamawiającego,   
2.7) zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz kompletnej pomocy technicznej 

i wsparcia technicznego przez min. 1 rok , 
 

3) OPIS TECHNICZNY: 
3.1) Strona oparta będzie o indywidualnie wykonany projekt graficzny. 
3.2) Strona internetowa będzie prosta i intuicyjna w użytkowaniu, nowoczesna 

i przejrzysta; charakteryzuje się zminimalizowanym czasem załadowania.  
3.3) Wyświetlać się będzie prawidłowo w następujących przeglądarkach 

internetowych: Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome.  



 

3.4) Strona internetowa zostanie zoptymalizowana do rozdzielczości poziomej 
1024 pikseli z wyłączonym skalowaniem w przypadku gdy użytkownik 
używa większej rozdzielczości.  

3.5) Strona internetowa zrealizowana zostanie zgodnie z wymaganiami WCAG 
2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) dla systemów 
teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 
zgodnie z zapisami Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 
r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.  

3.6) Strona internetowa będzie responsywna - dostosowywać się będzie do 
rozdzielczości urządzenia, na jakim jest oglądana (telefon komórkowy, 
tablet, PC).  

3.7) Kodowanie polskich znaków w serwisie internetowym odbywać się będzie 
wg standardu UTF-8.  

3.8) Strona po wdrożeniu posiadać będzie kod zgodny z rekomendacją W3C 
HTML 4.01.  

3.9) W trakcie czytania wybranego artykułu na stronie, użytkownik będzie miał 
możliwość zmiany wielkości tekstu (pomniejszenie/powiększenie czcionki); 
wydruku; ściągnięcia pliku do pobrania; wysyłki treści e-mailem w formie 
funkcji „Wyślij znajomym" - wysyłanie do znajomego bezpośrednio ze stron 
WWW, rekomendacji z informacją o istnieniu danej podstrony.  

3.10) Strona będzie zawierać wyszukiwarkę umożliwiającą użytkownikowi 
przeszukiwanie serwisu. 

3.11) Strona internetowa będzie umożliwiać odtwarzanie zdjęć oraz elementów 
multimedialnych (audio, video, flash).  

3.12) Strona będzie posiadać mechanizm umożliwiający wyświetlenie informacji 
o czasowej niedostępności serwisu z powodów technicznych.  

3.13) Mapa serwisu będzie tworzona automatycznie.  
 

4) ADMINISTRACJA STRONY MOŻLIWA BĘDZIE ZA POMOCĄ NARZĘDZIA CMS 
OPARTEGO O PLATFORMĘ PHP I OBSŁUGĘ BAZ DANYCH MYSQL Z CO 
NAJMNIEJ PODSTAWOWYMI FUNKCJAMI JAK: 

4.1) System CMS będzie w języku polskim. 
4.2) Przy tworzeniu artykułów występuje możliwość pokazania skrótu 

aktualności wpisywanego ręcznie lub tworzonego automatycznie z treści 
wiadomości. 

4.3) CMS realizuje swoje zadania przy użyciu przyjaznego i łatwego w obsłudze 
interfejsu. 

4.4) Posiada opcję ustawienia dowolnego zdjęcia w artykule w położeniu 
pionowym lub poziomym. 

4.5) Istnieje możliwość dołączenia elementów dynamicznych do wszystkich 
tekstów. 

4.6) Posiada możliwość zintegrowania z zewnętrznymi serwisami social media 
np. Facebook. 



 

4.7) Importuje oraz generuje kanał RSS. 
4.8) Umożliwia dowolne ustawianie kolejności elementów w strukturze serwisu 

i w treści artykułu.  
4.9) Posiada mechanizm umożliwiający załadowanie plików graficznych (zdjęć) 

w dużej rozdzielczości (do pobrania) wraz z systemem ich prezentacji na 
stronie artykułowej.  

4.10) CMS jest przystosowany do obsługiwania nieograniczonej ilości 
nazwanych użytkowników, czyli odrębnych kont w systemie.  

4.11) Narzędzia administracyjne (w tym CMS) umożliwiają dalszą rozbudowę 
serwisu po zakończeniu prac nad wdrożeniem.  

4.12) Nawigacja z poziomu administratora opiera się na strukturze drzewiastej. 
4.13)  Zmiany na stronie są widoczne natychmiast po zapisaniu.  
4.14) Posiada funkcję udostępnienia podglądu zdjęć oraz edytowanych stron 

przed ich opublikowaniem.  
4.15) Posiada opcję samodzielnego tworzenia działów i struktury serwisu oraz 

zmiany kolejności wyświetlania działów w menu. Istnieje możliwość 
ukrycia działu tak, żeby istniał w strukturze, ale nie był widoczny na 
stronie.  

4.16) Opcja ustawienia kolejności wyświetlania tekstów na stronie.  
4.17) System automatycznie zmniejsza przesyłane zdjęcia do określonego 

rozmiaru wraz z utworzeniem miniatury. Posiada opcję stworzenia samej 
miniatury bez naruszania oryginalnego zdjęcia.  

4.18) System zapewnia wyoski poziom bezpieczeństwa przed niepowołanym 
dostępem z zewnątrz.  

4.19) Posiada możliwość dodania jako plik do pobrania dokumentów w 
formatach:.gif, jpg, png, tif, bmp, zip, tar, tgz, gz, rar, exe, mov, mpg, mpeg, 
avi, asf, mp3, mp2, rm, wav, vob, qt, vid, ac3, wma, wmv, doc, xls, ppt, pdf, 
docx, xlsx, pptx, rtf, txt, swf, odt, ods.  

 
 

5) WYKAZ OBLIGATORYJNYCH FUNKCJONALNOŚCI SERWISÓW 
INTERNETOWYCH, UDOSTĘPNIONYCH W CMS 

 
5.1) Agregator menu  

Mechanizm, który pozwala na łączenie różnych elementów zawartych w strukturze 
serwisu w ramach jednej strony, np. wyświetlenie jednoczesne strony typu 
aktualności, galeria i sonda.  

 
5.2) Animacja w górnej grafice z możliwością samodzielnej zmiany zdjęć  

Mechanizm, który pozwala na wymianę zdjęć w górnej grafice serwisu internetowego; 
po dodaniu więcej niż jednego zdjęcia w wybranym katalogu CMS, zdjęcia będą się 
automatycznie zmieniały na stronie internetowej.  

 
5.3) Animacja flash w menu Mechanizm, który pozwala na dodanie w dowolnym miejscu 

w menu serwisu banera w formie animacji w technologii flash. Baner informacyjny do 
samodzielnej edycji Mechanizm, który pozwala na dodanie w dowolnym miejscu w 
menu serwisu banera w formie tekstu, zdjęcia lub animacji w technologii flash. 

 



 

5.4) Drukuj, poleć, pobierz PDF Mechanizm, który pozwala użytkownikom stron 
internetowych na wydrukowanie, przesłanie innym użytkownikom linka oraz 
wygenerowanie i zapisanie pliku PDF do wybranej strony bezpośrednio z serwisu 
internetowego.  

 
5.5) Facebook – wtyczka społecznościowa Mechanizm, który pozwala administratorowi 

strony na automatyczne publikowanie wybranych aktualności ze strony internetowej 
na własnym profilu w portalu społecznościowym Facebook.com.  

 
5.6) Foto galeria Mechanizm, który pozwala administratorowi strony na tworzenie galerii 

zdjęć (plików graficznych m.in. .jpg lub .png), które użytkownicy serwisu 
internetowego mogą następnie przeglądać w formie pokazu zdjęć. 

 
5.7) Kalendarz wydarzeń Mechanizm, który pozwala administratorowi oraz 

użytkownikom stron internetowych na zamieszczenie informacji w kalendarzu 
wydarzeń serwisu internetowego. 

 
5.8) Lokalizacja ścieżki Mechanizm, który pozwala użytkownikowi strony na śledzenie 

aktualnej lokalizacji w strukturze serwisu. Element nawigacji, który stanowią 
hiperłącza powrotne do niżej położonych podstron serwisu.  

 
5.9) Okno POP-UP do samodzielnej edycji Mechanizm, który pozwala administratorowi 

strony na publikowanie na stronie głównej lub na wszystkich stronach serwisu 
wyskakującego okna, które uruchamia dodatkową kartę przeglądarki w celu 
wyświetlenia informacji w formie tekstu, grafiki lub animacji.  

 
5.10) Przyjazne linki Mechanizm, który umożliwia przekonwertowanie adresu URL strony 

internetowej na formę, która usprawnia pozycjonowanie serwisu internetowego.  
 

5.11) Pytanie do.., Mechanizm, który umożliwia przesyłanie pytania do administratora 
serwisu za pośrednictwem dedykowanego formularza. Administrator ma możliwość 
publikowania pytań i odpowiedzi na wybranej podstronie serwisu internetowego. 

 
5.12) Rotator aktualności Mechanizm, który umożliwia prezentowanie wybranych 

aktualności zamieszczonych w serwisie internetowym w postaci skryptu 
prezentującego aktualności w formie animacji. 

 
5.13) Strona startowa Mechanizm, który pozwala administratorowi strony na samodzielne 

definiowanie zawartości strony startowej, poprzez zmianę umiejscowienia elementów 
zawartych w strukturze serwisu.  

 
5.14) Wersja dla słabowidzących – dynamiczna zmiana kontrastu Mechanizm, który 

pozwala użytkownikowi strony na zmianę wersji kolorystycznej serwisu na wysoki 
kontrast, spełniający wymagania stosunku 4,5:1, za pomocą odpowiedniej kontrolki.  

 
5.15) Wersja dla słabowidzących – zmiana wielkości czcionki Mechanizm, który pozwala 

użytkownikowi strony na zmianę wielkości czcionki serwisu na mniejszą lub większą, 
za pomocą odpowiedniej kontrolki. 

 



 

6) MINIMALNE PARAMETRY HOSTINGU: 
 20 GB powierzchni na stronę, pocztę, sql 
 nielimitowany transfer miesięczny 
 nieograniczona liczba domen i skrzynek pocztowych 
 nieograniczona liczba baz danych MySQL 
 obsługa PHP4, PHP5, SVN 
 ochrona antywirusowa i antyspamowa 
 dostęp do SSH (shell) 

 

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZNAKÓW INFORMUJĄCYCH O WIRTUALNEJ 
MAPIE – 30 szt. 

1) Znaki umieszczone będą w terenie i będą odnosić się do konkretnych punktów 
umieszczonych na mapie wirtualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2) Znaki będą miały formę przestrzenną, która zostanie zaakceptowana przez 
Zamawiającego. 

3) Znaki mają być umieszczone na stałe w przestrzeni publicznej do czasu ewentualnego 
końca funkcjonowania mapy wirtualnej. 

4) Znaki muszą spełniać warunki dostępności pod względem grafiki, wielkości i 
lokalizacji. 

5) Znaki mają być odporne na działanie warunków atmosferycznych.  

 

II.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Podstawowy okres wykonania zamówienia: 14 grudnia 2018 roku. 

 

III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu. 
3) Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 5 
usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, (przez co 
Zamawiający rozumie: budowę stron turystycznych lub turystycznych aplikacji 
mobilnych) – załącznik nr 1 do formularza oferty 

 

 



 

IV  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na formularzu oferty 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
2) Do oferty należy dołączyć materiały świadczące o posiadanych kwalifikacjach, 

doświadczeniu i wcześniejszych realizacjach dotyczących przedmiotu zamówienia 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty,  

3) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

5) Zaoferowana cena wykonania zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia. 

6) Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

7) Zaoferowana cena wykonania zamówienia powinna zawierać cenę netto oraz cenę 
brutto za całość zamówienia. 

8) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, 
a) Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia. 
b) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 
i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

c) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostaną określone w 
wzorze umowy. 

d) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
wymienionych w §5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczących 
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, 
a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

 

V  OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Termin składania ofert do 9.11. 2018 r. do godziny 15:00. 
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub listownie na adres: 

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne 
z dopiskiem „Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie 
tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na 
warunki atmosferyczne" 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
 



 

VI  OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 14 dni od chwili upłynięcia terminu 
składania ofert. 
 

VII. OCENA OFERT 

 
Oferty podlegają ocenie na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów. 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie jednego kryterium: 

Cena 100% (100 pkt) 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.  
 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za 

pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie lub 
telefonicznie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym umowę w terminie do 6 dni od 
powiadomienia, o którym mowa w pkt 1 – projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do 
zapytania ofertowego. 

3. W przypadku braku prowadzenia działalności gospodarczej dopuszcza się zawarcie 
umowy o dzieło lub zlecenia. 

 
IX PRAWA AUTORSKIE 
Podpisanie umowy będzie wiązało się z przekazaniem praw autorskich do zdjęć i treści 
umieszczonych na zrealizowanej stronie internetowej, w formacie uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego oraz przekazanej dokumentacji dotyczącej szklaku 
wirtualnego.  
  

X WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu usługi w całości, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego protokołu odbioru usługi. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT/rachunku w terminie 
płatności do 30 dni. 
 

XI WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie 
bez podania przyczyny 

2. Zamawiający poprawi w treści ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe 
w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę 

3. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść 
zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana Wykonawcą.   

 



 

XII. DODATKOWE INFORMACJE  
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie 
Powiatowym w Ustrzykach Dolnych jest Starosta Bieszczadzki, ul. Bełska 22,  
38 – 700 Ustrzyki Dolne, kod pocztowy: 38-700 , tel. 13 471 2500 lub adresem e-mail: 
powiat@bieszczadzki.pl. 

2. W Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych został wyznaczony Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych, z którym PANI/PAN może się kontaktować w sprawie 
ochrony swoich danych osobowych. Sposoby kontaktu: 1.Adres korespondencyjny 
Starostwo Powiatowe w Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 22,38-700 Ustrzyki Dolne 2. 
Formularz kontaktowy dostępny na stronie www.bieszczadzki.pl, 
www.bip.bieszczadzki.pl tel. 13 471 25 00   faks 13 471 10 73.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z zapytaniem ofertowym pod nazwą: 
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz 
wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki 
atmosferyczne" 
 w ramach projektu ,,Wołanie przestrzeni o nieistniejącej krainie” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Program Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020. (Oznaczenie sprawy: 
IZP.042.2.2018)” 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 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 2017 r. 
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5. 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; 

6. 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;  

7.  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8.  posiada Pani/Pan: 
−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 



 

−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO ***;   

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 
−   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
−   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
−   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.  

 
Dodatkowych informacji udziela Kinga Szewczyk nr. telefonu 13 471 25 14 
(kszewczyk@bieszczadzki.pl), Katarzyna Dutka nr. telefonu. 13 471  25 11 
(kdutka@bieszczadzki.pl ). 
 
XII. Załączniki 

1. Formularz oferty 
2. Załącznik nr 1 do Formularza oferty 
3. Projekt umowy  

 
 
 
 
 

Starosta Bieszczadzki 
Marek Andruch 


