Zamawiający:
Wielkopolskie Samorządowe
Centrum Edukacji i Terapii
w Starej Łubiance

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Nr postępowania:
ZP/WSCEiT/2020/8
Stara Łubianka, dnia 21 grudnia 2020 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia na usługi społeczne pn . „ Usługi
zbiorowego żywienia młodzieży mieszkającej w internacie Wielkopolskiego Samorządowego
Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance” (Nr postępowania: ZP/WSCEiT/2020/8)
W dniu 21 grudnia 2020 r. w ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający
reprezentowany przez:
Danutę Leśków – pracownika wyznaczonego przez Dyrektora
Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Wielkopolskiego

w obecności Beaty Chrobak –Sekretarza Szkoły Zamawiającego,
dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ogłoszenia na usługi
społeczne pn. „ Usługi
zbiorowego żywienia
młodzieży mieszkającej w internacie
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance”.
Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego znajdującego się w Starej Łubiance przy
ul. Kościuszkowców 2A.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał
na sfinansowanie zamówienia: 80 000,00 zł.

wysokość

środków

jakie

przeznaczył

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 ofertę:
1) Spółdzielnia Socjalna “ Stara Łubianka” w Starej Łubiance, 64-932 Stara Łubianka , ul.
Kościuszkowców 2a
- cena uśredniona jednostkowego kosztu wykonania całodziennej porcji żywieniowej dla
jednego ucznia przeliczona zgodnie z OOZ wynosi 25,48 zł brutto.
2) PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska, 64-920 Piła, ul Lotnicza 10
- cena uśredniona jednostkowego kosztu wykonania całodziennej porcji żywieniowej dla
jednego ucznia przeliczona zgodnie z OOZ wynosi 20,80 zł brutto.
Anna Kubiak
Dyrektor Zamawiającego
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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:
▪

▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Województwo Wielkopolskie, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,
ul. Kościuszkowców 2A, 64-932 Stara Łubianka
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia ” Usługi zbiorowego żywienia

młodzieży mieszkającej w internacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i
Terapii w Starej Łubiance” (Nr postępowania: ZP/WSCEiT/2020/8)
▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪

Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance” prowadzonym
w trybie ogłoszenia na usługi społeczne;
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 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej
„Ustawa”;
Pani/Pana 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;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z Ustawy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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;
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.
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