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Konin, dnia 02.10.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczy 

Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z realizacją projektu pn. 

„Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji innowacyjnego stopu aluminium przeznaczonego do 

produkcji zakrętek odpornych na wysokie ciśnienia w przemyśle opakowaniowym” 

 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, 

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw,  

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

Na przeprowadzenie audytu zewnętrznego stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości 

realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0025/18, zakończonego sprawozdaniem z audytu. 

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

79212100-4  

Nazwa kodu CPV 

Usługi audytu finansowego 

 

Zamawiający: 

Impexmetal S.A.  

siedziba:  

ul. Al. Jerozolimskie 92 

00-807 Warszawa 

miejsce wykonywania działalności: 

ul. Hutnicza 1  

62-510 Konin 

 

Firma IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie audytu 

zewnętrznego stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu nr 

POIR.01.01.01-00-0025/18 pt: „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji innowacyjnego stopu 
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aluminium przeznaczonego do produkcji zakrętek odpornych na wysokie ciśnienia w przemyśle 

opakowaniowym”, dla którego w dniu 26.10.2018 roku zawarto umowę o dofinasowanie projektu (nr 

umowy POIR.01.01.01-00-0025/18-00 ). Audyt zewnętrzny powinien zakończyć się przedłożeniem 

sprawozdania z audytu. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Cel zamówienia: 

Celem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, który  przeprowadzi audyt zewnętrzny stanowiący 

niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0025/18 pt: 

„Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji innowacyjnego stopu aluminium przeznaczonego do 

produkcji zakrętek odpornych na wysokie ciśnienia w przemyśle opakowaniowym”, dla którego w dniu 

26.10.2018 roku zawarto umowę o dofinasowanie projektu (nr umowy POIR.01.01.01-00-0025/18-00),  

zakończonego sprawozdaniem z audytu. 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia audytu zewnętrznego stanowiącego niezależne 

potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0025/18 pt: „Opracowanie i 

wdrożenie technologii produkcji innowacyjnego stopu aluminium przeznaczonego do produkcji 

zakrętek odpornych na wysokie ciśnienia w przemyśle opakowaniowym”, dla którego w dniu 26.10.2018 

roku zawarto umowę o dofinasowanie projektu (nr umowy POIR.01.01.01-00-0025/18-00), zakończonego 

sprawozdaniem z audytu. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś 

priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R 

przedsiębiorstw,  Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa. 

 

Audyt ma obejmować: 

1. Osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową. 

2. Poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich 

zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej. 

3. Płatności wydatków związanych z projektem. 

4. Wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu. 
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5. Terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu. 

6. Sposobu monitorowania realizacji celów projektu. 

7. Sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu. 

8. Przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, 

w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. 

9. Funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu. 

10. Realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów. 

 

Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządzi pisemne sprawozdanie z audytu 

zawierające: 

1. datę sporządzenia; 

2. nazwę i adres audytowanego podmiotu; 

3. nazwę i numer projektu; 

4. oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu oraz oświadczenie 

audytora o nie dokonywaniu badań sprawozdań finansowych w Impexmetal S.A. w okresie 3 lat 

poprzedzających audyt; 

5. imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów; 

6. cele audytu; 

7. podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu; 

8. termin, w którym przeprowadzono audyt; 

9. zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem; 

10. ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności 

audytowanego podmiotu objętym audytem; 

11. informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania; 

12. zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości; 

13. określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji 

statutowej; 

14. określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi; 

15. określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich 

przyczyn i skutków; 

16. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego 

podmiotu; 
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17. podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej — nazwę jednostki. 

 

Do sprawozdania audytor załączy opinię na temat: 

1. wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z 

realizowanym projektem; 

2. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, 

zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie; 

3. poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego 

projektu ewidencji księgowej. 

 

Audytor przekaże Zamawiającemu sprawozdanie wraz z opinią w liczbie 3 egzemplarzy w 

terminie 7 dni od zakończenia audytu zewnętrznego. 

 

Projekt objęty audytem i mający być przedmiotem sprawozdania posiada następujące 

parametry: 

1. Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie: 6 591 077,50 zł 

2. Wartość dofinansowania projektu wg umowy o dofinansowanie: 3 768 442,56 zł 

3. Okres realizacji projektu wg umowy o dofinansowanie i Aneksem nr 1 z dnia 04.03.2019 roku: 

01.07.2018 rok – 30.11.2020 rok. 

 
Ostateczny termin realizacji zamówienia:  

Audyt przeprowadzony będzie po zrealizowaniu przez Zamawiającego co najmniej 50% planowanych 

wydatków związanych z realizacja Projektu, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych 

wydatków związanych z Projektem. 

O terminie rozpoczęcia audytu Wykonawca zostanie poinformowany e-mailowo 2 dni przed planowaną 

datą rozpoczęcia, przy czym nie później niż w terminie do 1 listopada 2019 roku. 

 

3. Miejsce wykonania audytu: Impexmetal S.A. Aluminium Konin, ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 
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Audyt zewnętrzny może przeprowadzić audytor, którym może być: 

1. osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm); 

2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy 

przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1. 

Audytorem nie może być: 

1. podmiot zależny od audytowanego podmiotu; 

2. podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat 

poprzedzających audyt; 

3. podmiot powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 

 

Osoby zdolne do wykonywania zamówienia: 

1. Audyt przeprowadza Wykonawca/Audytor, którym może być: 

a) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz.1240, z późn. zm); 

b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca 

przy przeprowadzeniu audytu osobę, o której mowa w pkt. 1a). 

 

Wiedza i doświadczenie: 

1. Audyt przeprowadza Wykonawca/Audytor, którym może być: 

a) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz.1240, z późn. zm); 

b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca 

przy przeprowadzeniu audytu osobę, o której mowa w pkt. 1a). 

 

Potencjał techniczny: 

1. Oferent posiada odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia - 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Oferent przedstawi oświadczenie – załącznik nr 1. 

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

2. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Oferent przedstawi oświadczenie – załącznik nr 1. 
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III. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 

• Cena netto (PLN) lub w walucie obcej (która zostanie przeliczona w złotych po kursie średnim NBP 

z dnia przeprowadzenia oceny oferty) – waga 100%, 

Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt. 

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie 

punktów za spełnienie kryterium ceny netto.  

Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która 

zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące: 

 

Kryterium „Cena netto (PLN) lub w walucie obcej”: 

• Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów. 

• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej 

formuły arytmetycznej: 

(X/Y) x 100, gdzie: 

X = najniższa cena, 

Y = cena ocenianej oferty 

 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna: 

a. zostać złożona w języku polskim;  

b. zawierać dane teleadresowe Oferenta pozwalające na jednoznaczną identyfikację 

(zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail), musi być opatrzona 

pieczątką firmową Oferenta oraz posiadać datę sporządzenia oferty); 

c. zawierać opis przedmiotu zamówienia umożliwiający dokonanie oceny oferty; w ofercie 

należy odnieść się do wszystkich kryteriów oceny oferty. W przypadku, gdy Oferent 

pominie jedno lub więcej kryteriów to jego oferta może zostać uznana za nieważną; 

d. zawierać cenę netto wyrażoną w PLN netto lub w walucie obcej; dopuszcza się cenę 

wyrażoną w walucie obcej - w przypadku ceny podanej w walucie obcej - wartość 
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zamówienia będzie przeliczona w złotych po kursie średnim NBP z dnia przeprowadzenia 

oceny oferty.  

e. być ważna co najmniej 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert;  

f. zawierać oświadczenie, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo zgodnie z definicją zamieszczoną w Zapytaniu Ofertowym w formie – 

oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1; 

g. zawierać oświadczenie, iż Oferent spełnia warunki udziału w postepowaniu wskazane w 

zapytaniu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1; 

h. do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie uprawnień do 

przeprowadzenia audytu oraz dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą 

uczestniczyć w przeprowadzeniu audytu, posiadają uprawnienia o których mowa w 

punkcie” II. Warunki udziału w postępowaniu” – potwierdzone za zgodność z 

oryginałem; 

2. Oferty należy przesłać do 11.10.2019 roku do godz. 16:00 (liczy się data wpływu do 

Zamawiającego) na jeden z dwóch możliwych sposobów: 

a. w formie papierowej do miejsca wykonywania działalności Zamawiającego w Koninie przy 

ul. Hutniczej 1, kod pocztowy 62-510, lub 

b. drogą mailową na adres milowy p.rutecki@impexmetal.com.pl lub/i 

m.czubak@impexmetal.com.pl 

3. Oferta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie 

od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione 

przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć 

z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niezawierających informacji wykazanych 

w punkcie „II. Warunki udziału w postępowaniu” oraz ofert niespełniających warunków 

wykazanych w punkcie „I. Przedmiot zamówienia”.  
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W przypadku, gdy na podstawie dostarczonej oferty nie będzie można zweryfikować spełnienia 

warunków określonych w punkcie „I. Przedmiot zamówienia” niniejszego zapytania ofertowego – 

oferta taka zostanie odrzucona. 

 

V. ZAKRES WYKLUCZENIA: 

 

Oferentami nie mogą być podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 

w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

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

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

     Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli: 

1. Wykonawca/Audytor jest podmiotem zależnym od audytowanego podmiotu; 

2. Wykonawca/Audytor dokonywał badania sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. w okresie 

3 lat poprzedzających audyt. 

 

VI. UMOWA NA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego  

z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami: 

1.1 Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze 

aneksu do niniejszej umowy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy: 

• zmiana terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli zmiana jest konieczna 

z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie w 

następującym zakresie: 

➢ Działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie, 
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➢ Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do 

zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

➢ Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu 

zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres: 

➢ Niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, 

➢ Niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty,  

nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. 

• zmiana terminów i warunków płatności, jeżeli jest następstwem wszelkich zmian wprowadzanych 

przez strony do umowy; konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności 

na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące 

następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia. 

•  zmiana ceny oferty, jeżeli jest następstwem zmian wynikających z zakresu badań, które okazały się 

niezbędne do przeprowadzenia celem uzyskania prawidłowych wyników badań już w trakcie 

wykonywanych prac przez Dostawcę. 

• zmiana dotyczące nazwy i siedziby Dostawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont 

bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne. 

• zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie. 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE: 

 

1. Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować do Pana Pawła Ruteckiego na adres 

mailowy p.rutecki@impexmetal.com.pl lub/i do Pani Moniki Czubak a na adres 

m.czubak@impexmetal.com.pl  

2. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w 

przedmiotowej procedurze a wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie 

bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz przesłane do Oferentów, którzy złożyli ofertę. 

4. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny netto 

złożonej oferty. 

mailto:p.rutecki@impexmetal.com.pl
mailto:m.czubak@impexmetal.com.pl


                                                     

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020                                        

10 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w 

niniejszym Zapytaniu ofertowym. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający niezwłocznie udostępnia 

na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania 

informacji o jej dokonaniu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia 

przedmiotowej procedury bez podania przyczyny.  

7. W związku z ROZPORZĄDZENIEM 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) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z dnia 2018-05-24 poz. 1000), przedstawiamy Państwu informacje o zasadach przetwarzania 

danych osobowych naszych Kontrahentów będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących 

Kontrahentów niebędących osobami fizycznymi, osób kontaktowych, których dane zostaną nam 

udostępnione w związku z zamiarem nawiązania współpracy bądź wykonania zawartych umów, jak 

również innych osób prowadzących z nami korespondencję. 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy: 

I. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impexmetal S.A. ALUMINIUM KONIN z siedzibą  

w: ul. Hutnicza 1; 62-510 Konin; telefon: +48 695 107 208; e mail: ado@impexmetal.com.pl 

II. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Posiada Pan/Pani: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno zostać dostarczone 

osobiście lub listem poleconym na adres: Impexmetal S.A. ALUMINIUM KONIN ul. Hutnicza 1;           62-

510 Konin. Możecie ją Państwo również przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

ado@impexmetal.com.pl, lub zgłosić telefonicznie pod numerem +48 695 107 208. 

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

III. Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych: 

mailto:ado@impexmetal.com.pl
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Państwa dane są przetwarzane w celu: 

- zawarcia i realizacji umów zawartych z Kontrahentami, jak również podjęcia odpowiednich działań  

na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania 

danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

- ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umów zawartych  

z Kontrahentami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania  

dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

- wypełnienia obowiązku archiwizowania dokumentacji związanej z zawartymi umowami– podstawą 

prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego 

wynikającego z obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) – RODO, 

-  udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytania i wnioski związane z prowadzoną przez Administratora 

działalnością oraz prowadzenia dalszej korespondencji w tym zakresie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 

lit. b) lub lit. c) RODO, 

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego na terenie stref 

publicznych siedziby Administratora i w bezpośrednim jej otoczeniu – podstawą prawną jest 

niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora - art. 6 ust. 

1 lit. f) RODO, 

Podstawą do przetwarzania danych osobowych może być również zgoda udzielona przez osobę, której 

dane dotyczą we wszystkich przypadkach, gdzie dla przetwarzania danych osobowych wymagana jest 

taka zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

IV. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych: 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia  

umowy i jej wykonania. Bez podania danych zawarcie umowy i jej wykonanie nie będzie możliwe. 

Podanie danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest dobrowolne, jednak brak 

podania danych koniecznych do udzielenia odpowiedzi, uniemożliwi jej udzielenie. 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. 

V. Czas przetwarzania danych osobowych: 
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Czas przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania: 

- Dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania zawartych  

umów a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów oraz przez 

wymagany okres przechowywania dokumentacji związanej z zawartymi umowami,  

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

- W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, dane osobowe przekazane Administratorowi  

w trakcie rokowań / negocjacji zostaną niezwłocznie usunięte. 

- Dane przetwarzane w związku z udzielaniem odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytania i 

wnioski oraz prowadzeniem dalszej korespondencji będą przetwarzane przez okres przydatności  

dla wzajemnych kontaktów bądź przez czas niezbędny do obrony przed roszczeniami, jeśli 

korespondencja dotyczy roszczeń zgłoszonych wobec Administratora. 

- Dane przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego w strefach publicznych siedziby Administratora są 

automatycznie nadpisywane i przechowywane w okresie do 30 dni, po czym następuje ich usunięcie, 

z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z uwagi  

na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia. W przypadku tego rodzaju wyjątkowych 

sytuacji, przetwarzanie danych z monitoringu będzie realizowane adekwatnie do zaistniałych 

okoliczności i wymogów prawa. 

- Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, chyba 

że obowiązek lub prawo dalszego przetwarzania wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

VI. Odbiorcy danych osobowych: 

Administrator może udostępniać dane osobowe następującym podmiotom: 

- pracownikom i współpracownikom Administratora posiadającym upoważnienie do przetwarzania 

danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, 

- dostawcom usług organizacyjnych i technicznych dla Administratora, w zakresie niezbędnym  

do ich realizacji, wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom 

systemów teleinformatycznych oraz monitoringu i ochrony), jak również innym podmiotom, które 

świadczą usługi powierzone na podstawie odrębnych umów (np. doradcze, prawne, audytowe, 

ubezpieczeniowe, firmy pocztowe i kurierskie) w zakresie koniecznym do realizacji tych usług, 
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- spółkom z grupy kapitałowej Impexmetal – na podstawie zawartych umów lub w ramach udzielonej 

zgody, 

- podmiotom upoważnionym z mocy prawa. 

VII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: 

Administrator nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Liechtenstein). 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 

Państwa dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzanie danych (bez udziału człowieka) 

 i profilowaniu tylko w ramach celów przetwarzania określonych w pkt II niniejszej klauzuli 

informacyjnej. 

          

Załączniki: 

Załącznik 1 – Oświadczenie 

 

        Zatwierdzam 

 

       ___________________________________  

 

 

___________________________________ 
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, iż spełniamy warunki udziału w postepowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczam, iż posiadamy wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia na co 

przekładamy stosowne dokumenty. 

4. Oświadczam, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do 

wykonania przedmiotu zamówienia na co przekładamy stosowne dokumenty. 

5. Oświadczam, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Ponadto oświadczamy, że: 

- nie jesteśmy zagrożeni upadłością, nie otwarto postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono 

upadłości ani nasza działalność nie została zawieszona. 

6. Oświadczam, że nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

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

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

___________________________________ 

                                                                                                            (Pieczątka i Podpis oferenta) 

 


