SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
DLA ZAMÓWIENIA O NAZWIE
Przeprowadzenie szkoleń medycznych z zakresu postępowania
z poszkodowanymi w warunkach taktycznych w środowisku cywilnym
realizowanych w Mikroprojekcie “Bezpieczne pogranicze - szkolenia
transgraniczne ratowników górskich z Polski i Słowacji” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020
oraz z budżetu państwa

Zamawiający
Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Grupa Beskidzka
43-370 Szczyrk, ul. Dębowa 2;
NIP 736 10 39 808
e-mail: poczta@beskidy.gopr.pl
Telefon: 33 829-69-00
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ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES ORAZ INNE DANE TELE-INFORMATYCZNE)
Zamawiający:
Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa
Beskidzka
Adres do korespondencji: 43-370 Szczyrk, ul. Dębowa 2
strona internetowa Zamawiającego: www.beskidy.gopr.pl
- nr telefonu: tel. 33 829-69-00
- adres poczty elektronicznej: poczta@beskidy.gopr.pl
- strona internetowa prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem: www.beskidy.gopr.pl
Zamawiający wyznacza następującą osobę do komunikowania się z Wykonawcami, w
sprawach dotyczących niniejszego postępowania: Katarzyna Tyszecka

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w Podręczniku beneficjenta
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest
współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz przez budżet państwa.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej (z możliwością
negocjacji) na podstawie określonych kryteriów wyboru.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia: „Przeprowadzenie szkoleń medycznych z zakresu
postępowania z poszkodowanymi w warunkach taktycznych w środowisku
cywilnym realizowanych w projekcie “Bezpieczne pogranicze - szkolenia
transgraniczne ratowników górskich z Polski i Słowacji” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 oraz z
budżetu państwa”
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3. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 5 trzydniowych szkoleń
medycznych z zakresu postępowania z poszkodowanymi w warunkach
taktycznych w środowisku cywilnym (TECC - Tactical Emergency Casualty
Care) dla ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR oraz Pogotowia Górskiego ze
Słowacji (HZS):
- łączna liczba szkoleń – 5,
- czas trwania jednego szkolenia - 3 dni/1 dzień = 8 godzin dydaktycznych,
- łączna liczba uczestników - 60 (12 osób / 1 szkolenie).
Główną osią szkoleń będzie pomoc medyczna. Wymagany program:
- Główne założenia TECC - Tactical Emergency Casualty Care
- Fazy akcji ratunkowej
- Protokół MARCHE PAWS
- Tamowanie masywnych krwotoków
- Przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
- Badanie urazowe
- Odma - rodzaje i sposoby postępowania
- Wstrząs - rodzaje i postępowanie
- Hipotermia
- TRIAGE
- Sposoby ewakuacji
- Ćwiczenia - symulacje medyczne
4. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w oparciu o bazę szkoleniową
stacji ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR na Hali Miziowej w Beskidzie
Żywieckim w terminie od 08.08.2022 do 22.08.2022 r.
5. W ramach zamówienia prowadzone będą zajęcia przez specjalistów: 1 dzień
szkoleniowy trwa 8 godzin.
6. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień:
(CPV): 80560000-7
Pełna nazwa: Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy
7. Przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w
prowadzonym postępowaniu.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Uzasadnienie braku podziału na części:
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W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych, ponieważ zakres zamówienia tworzy spójną
całość. Brak podziału zamówienia na części wynika z opisu przedmiotu
zamówienia w zakresie, którego poszczególne jego składowe są ściśle ze
sobą powiązane i wynika ze specyfiki prowadzenia zajęć z zakresu
postępowania z poszkodowanymi w warunkach taktycznych w środowisku
cywilnym (TECC - Tactical Emergency Casualty Care). W trosce o jak
najskuteczniejsze, skoordynowane działania w ramach szkoleń jest
umiejscowienie specjalistów w jednym podmiocie.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) certyfikowanie Wykonawcy przez NAEMT - National Association of Emergency
Medical Technicians - Stosowny certyfikat Wykonawca jest zobowiązany
dołączyć do oferty.
Zamawiający dokona weryfikacji w/w warunku na podstawie złożonego
oświadczenia o spełnianiu warunków (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego), według formuły „spełnia” / „nie spełnia”
oraz na podstawie dołączonego dokumentu.
b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia zapewniających wykonanie zamówienia –
min. 5 -cio letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ratownictwa
taktycznego.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert
do nadal, prowadził usługi szkoleniowe w zakresie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona weryfikacji w/w warunku na podstawie złożonego
oświadczenia o spełnianiu warunków (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
2 do niniejszego zapytania ofertowego), według formuły „spełnia” / „nie spełnia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin przeprowadzenia 5 trzydniowych szkoleń medycznych z zakresu
postępowania z poszkodowanymi w warunkach taktycznych w środowisku
cywilnym ustala się na okres od 8.08.2022 r. do 22.08.2022 r.
2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia w porozumieniu z
Wykonawcą.
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OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy nastąpi na wskazany
rachunek bankowy wykonawcy, w terminie określonym w umowie.
2. W okresie trwania umowy cena oferty jest stała i nie może się zmienić, za
wyjątkiem przypadków opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w
sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
3. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do SWZ.
4. Wynagrodzenie wykonawcy będzie ryczałtowe za wykonanie całości zakresu
przedmiotu zamówienia określonego w umowie.
5. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia – cena ryczałtowa.
6. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
- cena brutto za przeprowadzenie 5-ciu trzydniodniowych szkoleń dla
60 uczestników (12 osób/ 1 szkolenie/ 1 dzień szkoleniowy - min. 8
godzin dydaktycznych ),
- % podatku Vat,
- cena brutto za osobę za całość szkolenia.
7. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego
miejsca po przecinku).
8. Wykonawca, składając ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do SWZ) informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:
-

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH
OBCYCH
1. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej
(PLN).
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OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Treść SWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na Platformie Baza
Konkurencyjności oraz na stronie internetowej zamawiającego.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SWZ.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SWZ
wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania ofert.
4. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z
niniejszym postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie
Baza Konkurencyjności oraz na stronie internetowej zamawiającego.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego
zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści
SWZ Zamawiający udostępnia na Platformie Baza Konkurencyjności oraz na
stronie internetowej zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w
celu wyjaśnienia treści SWZ.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego
schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2.

Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu) należy złożyć:
2.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z
projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje
ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu
oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się,
pod rygorem nieważności.
2.2.Oświadczenie, o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert – wraz z dokumentacja potwierdzającą.
3.1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić
zgodnie z wymaganiami SWZ. Oferta musi być podpisana przez osobę/y
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upoważnioną/e
do
reprezentowania
Wykonawcy.
Upoważnienie
(pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów
za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
PRZYGOTOWANIE OFERTY I SKŁADANIE OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.07.2022 r. do godz. 16:00:
elektronicznie na adres poczty elektronicznej: poczta@beskidy.gopr.pl,
poprzez Platformę Baza Konkurencyjności
pisemnie na adres: Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka, 43-370 Szczyrk, ul. Dębowa 2.
2. Otwarcie złożonych przez Wykonawców ofert nastąpi 25.07.2022 o godz.
09:00.
Informacja z otwarcia ofert zostanie wysłana do wszystkich Oferentów
Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na Platformie
Baza Konkurencyjności informacje dotyczące:
-

-

nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscu prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscu zamieszkania Wykonawców,
których oferty zostały otwarte;
cen zawartych w ofertach.

3. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu
postępowania Zamawiający zamieści również na Platformie Baza
Konkurencyjności.

INFORMACJA NA TEMAT WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCÓW
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są
złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVI
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SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu
pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub
upoważnionego pełnomocnika).
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu
do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza
się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie
składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich
podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym
jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
PODSTAWY (PRZESŁANKI) WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA,
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do
którego występuje konflikt interesów.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, tj.: osoby wykonujące w
imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w
szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być
powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny
być to osoby bezstronne i obiektywne.
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
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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, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa,
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.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium:
cena ofertowa – 100 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)

2.

Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów,
wyliczoną w następujący sposób:
cena ofertowa IPc - 100 pkt - wg następującego wzoru:
CN
IPc = ----- x Zc
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i
niepodlegających odrzuceniu ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie/waga kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach –100 pkt.
Uwaga
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc
po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę
powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra
po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
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Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i
otrzyma najwyższą punktację.
2.1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert otrzymało taką samą ocenę, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z
Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
PROJEKTOWANE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO JEJ TREŚCI
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy
w stosunku do treści oferty, w zakresie:
a. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w porozumieniu z Wykonawcą w
wyniku wydłużenia terminu realizacji działań realizowanych w Mikroprojekcie.
b. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na
treść złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu
dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego;
c. zmiana wynagrodzenia, w następstwie: zmiany stawki podatku od towarów i
usług – będącej skutkiem działań organów państwowych, ustawowa zmiana
obowiązującej stawki podatku od towarów i usług lub wprowadzenie nowego
podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie,
jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu
umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub
wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części
przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną
waloryzacji, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła
bądź nastąpi zmiana
wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy
Wykonawców którzy nie są płatnikami podatku VAT,
d. Skrócenie planowanego terminu realizacji usługi (inne okoliczności powodujące
konieczność skrócenia terminu realizacji usługi przed umownym terminem).
Termin obowiązywania umowy ulega odpowiednio skróceniu przy dołożeniu
wszelkich starań i wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań
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wynikających z umowy.
e. Jeżeli Strony stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone
przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć
działania w celu poprawy, uzupełnienia Umowy w tym zakresie. Poprawienie
błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie
może
prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami
umowy w tym zakresie.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy,
z przyczyn określonych powyżej, Strona żądająca zmiany zobowiązana jest do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie druga Stronę i wystąpienia z
wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany, wraz z propozycją treści aneksu do
umowy oraz uzasadnieniem dokonania zmiany.
4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez
obie Strony, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
5. Poza przypadkami wskazanymi w umowie Strony dopuszczają zmianę umowy
w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez
Wykonawcę pisemnie, ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało
charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględniania.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.
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 Stowarzyszenie Górskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
klauzula
informacyjna
jest
dostępna
na
stronie
www.gopr.pl/ochrona-danych-osobowych.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
11
Mikroprojekt “Bezpieczne pogranicze - szkolenia transgraniczne ratowników górskich z Polski i Słowacji”
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Interreg V-A Polska – Słowacja oraz z budżetu państwa

