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Gdańsk dnia 13.10.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza 
do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Wykonanie dodatkowej wycinki drzew w ramach 
budowy zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina w Gdańsku”.

Przy sporządzaniu Oferty należy uwzględnić cały zakres zamówienia, określony w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (wraz z załącznikami) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz poniższe wytyczne 
dotyczące realizacji: 

I. TERMINY REALIZACJI:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: 14 dni od daty zawarcia 
umowy.

Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie 
wybrana oferta z najniższą ceną. 

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, 
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG.  W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy 
i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia 
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9  ww. ustawy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać 
na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 19.10.2022 r.  

Załączniki:
1.   Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
2. Formularz ofertowy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Krzysztof Małkowski
    Dyrektor Biura

Podpisano elektronicznie: 13-10-2022
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Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska,  tel. (58) 320-51-00, strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl; e-mail: drmg@gdansk.gda.pl.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót, związanych z wycinką 30 sztuk drzew z terenu działki nr 672/1 
obręb 054, obszaru miejskiego, w centrum dzielnicy Wrzeszcz, przy ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku, 
na podstawie załączonej decyzji zezwalającej na usunięcie drzew nr WŚ-II.6131.488/424/185nas/32N/2022 
z dnia 12.10.2022 r. Prace mają być wykonywane zgodnie z wytycznymi ww. decyzji. Planowana wycinka drzew 
ma związek z realizowaną budową zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina, która ma służyć poprawie ochrony 
przeciwpowodziowej w zlewni potoku Jaśkowego. Z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej jest 
to ważna inwestycja celu publicznego. Zadanie realizowane jest w ramach unijnego projektu pn.: „Systemy 
gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk”. 
Budowa zbiornika Jaśkowa Dolina jest rekonstrukcją dawnego zbiornika, który był wcześniej zlokalizowany 
w tym miejscu oraz przystosowanie go do przejęcia, retencjonowania czasowego i powrotnego 
odprowadzenia wody z opadów nawalnych do istniejącej kanalizacji deszczowej. W obrębie budowanego 
zbiornika zinwentaryzowano liczne drzewa samosiejki oraz wiatrołomy w czaszy i na skarpach dawnego 
zbiornika. Skarpy dawnego zbiornika uległy całkowitej degradacji i porosły roślinnością. Obiekt został 
częściowo włączony do pasa drogowego ulicy Jaśkowej Doliny z pozostałościami po barierkach. Skarpa 
od strony ul. Jaśkowej Doliny jest więc jednocześnie skarpą budowanego zbiornika. 
W celu dokończenia zaawansowanych już robót związanych z budową zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina 
w Gdańsku niezbędne jest usunięcie dodatkowo 30 sztuk drzew, które porastają skarpę budowanego 
zbiornika, od strony ul. Jaśkowa Dolina. Wycinka jest niezbędna gdyż drzewa te kolidują z wykonaniem oczepu 
żelbetowego stanowiącego cokół zaprojektowanej palisady, w ramach dodatkowego zabezpieczenia skarpy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Należy wykonywać sukcesywnie cięcia od szczytu poszczególnych drzew, tak aby upadające fragmenty drzew 
nie uszkodziły wykonanych już elementów budowli hydrotechnicznej, jakim jest zbiornik retencyjny Jaśkowa 
Dolina. Wycięte pnie drzew oraz karpiny powinny być usunięte zaraz po ścięciu. Drzewa przeznaczone 
do usunięcia rosną przy ul. Jaśkowa Dolina, w sąsiedztwie chodnika i ścieżki rowerowej. Jeśli zajdzie taka 
potrzeba to należy wystąpić do GZDIZ o uzyskanie zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu. Na terenie 
objętym wycinką obecnie trwają prace budowlane. Należy wejście na teren budowy oraz harmonogram prac 
pilnie uzgodnić z obecnym wykonawcą zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina.

4.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje miedzy innymi:
a) uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych prac, jeśli zajdzie taka 

konieczność,
b) zapewnienie nadzoru przyrodniczego przez:

 przeprowadzenie przed przystąpieniem do prac przez specjalistę przyrodnika, oględzin 
drzew pod kątem obecności gatunków chronionych, w tym ptaków i innych, ich siedlisk, ostoi 
w obrębie drzew przewidzianych do usunięcia, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej 
RDOŚ-Gd-WOO.420.83.2018.MŚB.17 z dnia 26.06.2019r. wycinkę drzew należy 
przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (obowiązującym od 1 marca do 31 sierpnia),

 przygotowanie raportu z przeprowadzonych oględzin przyrodniczych przed rozpoczęciem 
prac i wskazanie braku przeciwskazań do rozpoczęcia wycinek wraz z dokumentacją 
fotograficzną,

http://www.drmg.gdansk.pl/
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 wykonanie przeniesienia płazów w bezpieczne miejsce pod nadzorem przyrodniczym, jeśli 
zajdzie taka potrzeba; w okresie od 15 września do 31 października dopuszcza się 
prowadzenie prac po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa jesiennych przemieszczeń 
płazów,

 prowadzenie nadzór w trakcie wycinki drzew,
 przygotowanie raportu z wykonanych czynności,

c) wycięcie 30 sztuk drzew z niezwłocznym usunięciem pni i karpin,
d) poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o przystąpieniu do wycinki i zakończeniu prac 

odpowiednich organów, w tym Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
e) zagospodarowanie pni wyciętych drzew (drągowin), jako materiału Zamawiającego 

z przewiezieniem na wskazane miejsce,
f) utylizację odpadów zrębowych, gałęzi i drewna nieużytkowego.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do weryfikacji sporządzony raport. Wykonawca będzie zobowiązany 
do naniesienia ewentualnych uzupełnień, wyjaśnień do uwag organów i  przekazania ich ponownie 
Zamawiającemu, w ciągu 3 dni roboczych. Wszystkie materiały powinny po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego być przekazane w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w 2 egzemplarzach.
 W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności.

Uwaga:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem kadrowo-sprzętowym, w celu terminowego 
wykonania wszystkich wymaganych prac. W związku z bliskim sąsiedztwem miejsca wycinki z często 
uczęszczanym przez mieszkańców miejscem, chodnikiem oraz ścieżką rowerową należy w dniu wycięcia pni 
drzew wywieź je na wskazane miejsce oraz usunąć karpiny w miejscu wycinki. Nie dopuszcza się w tym miejscu 
do składowania pociętych pni drzew, czy innych elementów.

5. Materiały i dane wyjściowe stanowią następujące załączniki:
 mapka poglądowa z oznaczonym terenem –
 mapa z inwentaryzacji zieleni 
 tabelaryczne zestawienie drzew do wycinki 
 wzór umowy na ochronę drogi 
 decyzja zezwalająca na usuniecie drzew nr WŚ-II.6131.488/424/185nas/32N/2022 

z dnia 12.10.2022r. 
 postanowienie nr WŚ-II.6131.488.2022r. z dnia 12.10.2022r. prostujące omyłkę pisarską 

6. Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do:
 uzyskania zajęcia pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, jeśli zajdzie taka 

konieczność, koszty z tym związane należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;
Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie w Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 
obsługi komunikacyjnej placu objętego robotami i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli 
jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. 
Umowa ta dotyczyć powinna:
 bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 
na teren prowadzonych prac z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 
te pojazdy.

 usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących 
do terenu prowadzonych prac, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 
podwykonawców, a niewynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego 
tych dróg. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik do OPZ.
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 treść umowy należy ostatecznie ustalić przez strony, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie 
musi być wykorzystany przez strony do zawarcia umowy „o ochronę drogi”. 

 zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem w przypadku konieczności wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca 
zawiadomi:
 Organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku – mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl; 
 Zarządcę drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 
 Właściwego Komendanta Policji:

 Komenda Miejska Policji – mailem na adres:
komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl 

 Komenda Wojewódzka Policji – mailem na adres:
kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

W terminie:
 co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej prowadzenia – w przypadku całkowitego 
wyłączenia jezdni z ruchu,

 co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 
rozpoczęciu prac, ich dacie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego 
zamknięcia jezdni,

 wywiezienia niezwłocznie po wycince wyrobionych zgodnie z polskimi normami 
sortymentów grubizny drewna (powyżej 7 cm) na składnicę drewna przy ul. Polanki 
w Gdańsku i ułożenie w stosy osobno sortymentami i gatunkami drewna, utylizację 
odpadów zrębowych, gałęzi i drewna nieużytkowego; dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi 
za pomocą specjalistycznego sprzętu – rębaka do gałęzi; nie dopuszcza się spalania 
materiału roślinnego na miejscu; po zakończeniu prac teren należy uporządkować,

 zabezpieczenia przed uszkodzeniem roślinności występującej w sąsiedztwie 
prowadzonych prac a nieprzeznaczonych do wycinki,

 dokonania wizji w terenie wraz z dokumentacją fotograficzną i zabezpieczenia terenu 
zgodnie z zasadami BHP przed przystąpieniem do prac, 

 prowadzenia nadzoru BHP podczas prowadzonych prac, należy wydzielić strefy 
bezpieczeństwa,

 przygotowania pni do ścięcia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia,
 ścinania konarów drzew i powolnego kładzenia ich na linie w dół, w przypadku braku 

możliwości położenia całego drzewa, uprzątnąć gałęzie i obalić pień drzewa, tak by nie 
uszkodzić wybudowanych elementów zbiornika,

 ułożenia drewna i gałęzi w stosy i następnie wywiezienia na miejsce wskazane przez GZDIZ,
 pokrycia wszelkich ewentualnych szkód, związanych z realizacją zamówienia, 

np. uszkodzenia chodnika, krawężnika itp.,
 zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich oraz ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie 

szkody powstałe w związku z ich wprowadzeniem, a wszelkie roszczenia jakie wpłyną 
do Zamawiającego, w związku z prowadzeniem robót będą kierowane do załatwienia 
bezpośrednio przez Wykonawcę,

 ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonywanych prac oraz zgodność realizacji 
z decyzjami administracyjnymi,

 ponoszenia  pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy,
 zapewnienia specjalistycznego nadzoru, w tym nadzoru przyrodniczego, w ramach 

przedmiotu umowy,
 do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich problemach technicznych lub 
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okolicznościach i przeszkodach, które mają wpływ na jakość terminu ich zakończenia,
 bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego w przypadku ujawnienia w trakcie prac 

organizmów pod ochroną gatunkową oraz gniazd i dziupli ptasich, czy innych, 
 bieżącej współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie wykonania zamówienia,
 kontaktowania się z Zamawiającym, w terminach i miejscach obustronnie ustalonych 

(telekonferencje, w razie potrzeby),
 zapewnienia warunków umożliwiających prawidłowe wykonanie usługi oraz uwzględni 

w wynagrodzeniu koszty z tym związane,
 do uzgodnienia harmonogramu prac z Zamawiającym przed zawarciem umowy 

na wykonanie usługi, 
 systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie objętym pracami a koszty 

z tym związane należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp oraz zasadami 
sztuki ogrodniczej, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Prace  ogrodnicze 
mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. W trakcie 
prac należy zwrócić uwagę na nienaruszenie w terenie podziemnych elementów infrastruktury 
i zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 
oznakowaniem w miejscu prowadzenia prac.

Koszty wynikające z ww. zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za dozór, zagospodarowanie placu robót, 
czy ewentualnych utrudnień związanych z realizacją.

Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 

7. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza.

8. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - mapka poglądowa z oznaczonym terenem
Załącznik nr 2 - mapa z inwentaryzacji zieleni
Załącznik nr 3 - tabelaryczne zestawienie drzew do wycinki
Załącznik nr 4 - wzór umowy na ochronę drogi
Załącznik nr 5 - decyzja zezwalająca na usuniecie drzew nr WŚ-II.6131.488/424/185nas/32N/2022 

z dnia 12.10.2022r.
Załącznik nr 6 - postanowienie nr WŚ-II.6131.488.2022r. z dnia 12.10.2022r. prostujące omyłkę pisarską
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Załącznik nr 2
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

OFERTA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: ……………………………..…..., e-mail: ……………………………………………………………………………

Po zapoznaniu się z Zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składam ofertę na  
realizację zadania pn.: „Wykonanie dodatkowej wycinki drzew w ramach budowy zbiornika retencyjnego 
Jaśkowa Dolina w Gdańsku”.

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, 
za wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości: ……………………………………………………………………………… zł brutto,
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………, w tym:

 wynagrodzenie netto: ………………………………………………..
 stawka (……%) i wartość podatku VAT: ………………………. 

2. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Oświadczam, że w stosunku do wykonawcy/któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia nie zachodzi żadna z podstaw wykluczenia przewidzianych w art. 7 ust. 1 w zw. 
z art. 7 ust. 9  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych 
określone w rozporządzeniu 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 (RODO) oraz w ustawie z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie 
oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO 
a nadto, że  w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku 
(Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, 
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO. 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko Data Podpis
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Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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”, Zamawiający informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego 

postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca 
w imieniu Gminy Miasta Gdańska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel 
Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 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 danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO;

8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania 
posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, 

z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego 
postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może 
naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,

− 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 którakolwiek 
z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania 
nie przysługuje:
− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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