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Zapytanie ofertowe 
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. zł 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację przedmiotu 
zamówienia: dostawa opasek bezpieczeństwa- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób 
starszych - mieszkańców Gminy Brzeszcze w wieku 65 lat i więcej wraz z  usługą obsługi systemu sprawowania 
całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu – realizacja w ramach programu 
osłonowego „Teraz seniorzy” dla mieszkańców gminy Brzeszcze na lata 2022 – 2023 oraz Programu „Korpus 
Wsparcia Seniorów – Moduł II” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
Przewidywany termin realizacji: VII 2022r. – XII 2023r. (18 miesięcy) 
 

1. Dostawa „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą całodobowej opieki na odległość przez centrum 
monitoringu (teleopieki) dla seniorów w wieku 65 lat i więcej zamieszkujących w Gminie Brzeszcze będzie 
obejmowała:  

 
Dostawę w przewidywanej ilości 20 sztuk fabrycznie nowych opasek bezpieczeństwa na nadgarstek 
posiadających następujące funkcje:  

Obligatoryjnie: 

• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,  

• lokalizator GPS zapewniający skuteczną geolokalizację,  

• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,  
Dodatkowo (uwzględniono w kryteriach oceny ofert): 

• detektor upadku,  

• czujnik zdjęcia opaski,  

• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (automatyczny pomiar pulsu i saturacji) 
 

Każda opaska zostanie przez Wykonawcę wyposażona w kartę SIM, indywidualnie dobraną, zapewniającą 
możliwie najlepszy zasięg sieci komórkowej w miejscu zamieszkania osoby otrzymującej opaskę. Koszt 
zakupu karty SIM oraz aktywacji numeru zostanie wliczony w cenę zakupu opaski.   
 

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia - ilości zamawianych opasek wraz z usługą 
teleopieki. W przypadku konieczności zwiększenia zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego realizacji 
przez cały okres obowiązywania umowy, po cenach jednostkowych zawartych w ofercie i umowie. 

 
Parametry techniczne urządzenia: 

• opaska musi być wyposażona w system umożliwiający kontrolę stanu naładowania baterii i 
informowania użytkownika o konieczności jej zasilenia; 

• minimalna żywotność baterii: 2 lata; 

• minimalny czas pracy urządzenia pomiędzy pełnymi ładowaniami: 48 godzin; 

• maksymalny czas pełnego naładowania baterii urządzenia: 4 godziny (możliwość ładowania 
indukcyjnego dodatkowo punktowana); 

• możliwość zdalnego połączenia z urządzeniem w celu aktualizacji i posiadanie przez każdą opaskę 
indywidualnego numeru seryjnego; 

• posiadanie minimalnej ilości przycisków na opasce bezpieczeństwa (max. 2 w tym 1 SOS), 
dostosowanych do seniorów niedowidzących i niewidomych - oznaczone np. alfabetem Braille`a lub z 
zastosowaniem odpowiedniej tekstury/uwypuklenia i posiadający możliwość głosowego 



komunikowania się z centrum monitoringu; 

• komunikaty wysyłane przez opaski bezpieczeństwa muszą być proste i czytelne dla osób powyżej 65 
roku życia – informujące o konieczności naładowania opaski bezpieczeństwa, włączeniu lub wyłączeniu 
urządzenia. Wszystkie komunikaty muszą być w języku polskim. 

• dostarczony sprzęt musi być oryginalnie zapakowany i posiadać instrukcję w języku polskim, musi być 
kompletny (z ładowarką, baterią i kablem zasilającym itp.) i łatwy w użytkowaniu dla osoby starszej; 

• wszystkie dostarczone urządzenia muszą być jednakowe, posiadać certyfikaty dopuszczające do 
stosowania w Unii Europejskiej CE oraz powinny posiadać certyfikat wyrobu medycznego 
(uwzględniono w kryteriach oceny ofert);  

• opaski bezpieczeństwa muszą posiadać wysoki stopień trwałości i odporności na zniszczenia 
wynikające z codziennego użytkowania, a także zniszczeń w wyniku upadku oraz procesów ładowania. 
Nie mogą powodować uczuleń. Klasa szczelności urządzenia musi wynosić minimum IP 65; 

• opaski muszą pozwalać na dostosowanie rozmiarów dla osób o różnych objętościach dłoni i 
nadgarstków, zapięcie opaski bezpieczeństwa musi być trwałe, mocne i wytrzymałe uniemożliwiające 
przypadkowe odpięcie i zgubienie. 
 

Parametry techniczne urządzenia oraz jego funkcje muszą zostać udokumentowane przez Wykonawcę. 
 

a) zapewnienie działającego sprzętu, gwarancji minimum 24 miesiące licząc od daty uruchomienia usługi 
oraz wsparcia technicznego przez cały okres obowiązywania umowy w ramach oferowanej ceny, w 
tym: w przypadku awarii opaski zapewnienie urządzenia zastępczego – takiej samej opaski 
bezpieczeństwa na czas naprawy lub wymianę na nową taką samą opaskę w terminie 3 dni roboczych 
od zgłoszenia; 

b) zapewnienie przeszkolenia pracowników i użytkowników opasek bezpieczeństwa wskazanych przez 
Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi, w terminie ustalonym z 
Zamawiającym oraz zapewnienie uczestnikom ulotek informacyjnych z niezbędnymi danymi 
dotyczącymi obsługi urządzenia, jego funkcjonalności, a także zakresu teleopieki (w języku polskim); 

c) świadczenie usług całodobowej (24h/dobę 7 dni w tygodniu) teleopieki dla użytkowników opasek, 
zapewnienie działalności centrum monitoringu w trybie gotowości przez cały okres obowiązywania 
umowy dzięki zatrudnieniu odpowiedniej ilości przeszkolonych dyspozytorów, pełniących całodobowe 
dyżury, spełniających wymogi określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych i/lub 
pielęgniarek) i innych niezbędnych osób w celu zapewnienia gwarancji prawidłowego świadczenia 
usługi w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu.  

d) Centrum monitoringu zapewniające teleopiekę musi posiadać udokumentowany status podmiotu 
leczniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, musi być wyposażone w technologie 
informacyjno-komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od 
podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i wzywania 
natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału. Sygnał SOS musi być kierowany bezpośrednio do 
centrum teleopieki, nie może trafiać bezpośrednio z opaski na numer alarmowy 112. W przypadku 
wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu użytkownika opaski nastąpi skuteczne 
powiadomienie jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie i 
w razie konieczności wezwanie odpowiednich służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego i/lub 
Policji i/lub Straży Pożarnej oraz prowadzone będzie telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od 
chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do momentu przybycia wezwanych służb/osób; 

e) konfigurację systemu monitoringu każdego użytkownika i wykonanie testu łączności urządzenia przed 
rozpoczęciem świadczenia usługi całodobowego monitoringu dla danego użytkownika opaski w ciągu 
maksymalnie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania podopiecznemu 
opaski bezpieczeństwa, również w przypadku konieczności zmiany użytkownika opaski; 

f) aktywację usługi dla każdego użytkownika, bieżącą, zdalną aktualizację oprogramowania, 
monitorowanie i obsługę zdarzeń technicznych (np. niski stan baterii, wyłączenie opaski, zdalny reset 
zawieszonej opaski itp. i w razie konieczności kontakt telefoniczny z użytkownikiem), natychmiastowe 
podejmowanie działań w celu usunięcia awarii lub usterki systemu, w tym opasek bezpieczeństwa, 
bieżące informowanie Zamawiającego i użytkowników opasek lub ich opiekunów o zakłóceniu 
działania systemu (czasie trwania awarii lub usterki i terminie jej usunięcia), w tym dla pojedynczego 
użytkownika - przez cały okres trwania umowy; 

g) rozpoczęcie świadczenia usługi pełnego monitoringu dla każdego użytkownika opaski bezpieczeństwa 



w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania 
podopiecznemu urządzenia; 

h) dostarczenie Zamawiającemu wzorów druków kart informacyjnych dla użytkowników opasek, 
opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażenia zgody na objęcie usługą monitoringu oraz na 
przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi przez Wykonawcę; 

i) przedstawianie Zamawiającemu comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego z wykonania 
usługi, obejmujących w szczególności informacje o ilości i rodzaju podjętych działań, w tym ilości 
wywołanych sygnałów za pomocą przycisku alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku 
wywołania alarmu i jej wyniku oraz na żądanie Zamawiającego w całym okresie obowiązywania 
umowy. 

j) Wykonawca będzie zobowiązany przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

k) Usługa teleopieki będzie płatna przez Zamawiającego w formie abonamentu miesięcznego za każdą w 
pełni uruchomioną i użytkowaną opaskę. W przypadku zwolnienia danej opaski np. rezygnacja 
użytkownika z udziału w programie, nastąpi przerwa w naliczaniu abonamentu do miesiąca 
ponownego uruchomienia usługi np. przekazania opaski i pełnego uruchomienia usługi dla innego 
użytkownika. Abonament za prawidłowo wykonaną usługę teleopieki będzie płatny po zrealizowaniu 
usług w danym miesiącu, w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury z dołączonym raportem o którym mowa w pkt j. 

l) Płatność za opaski bezpieczeństwa zostanie zrealizowana po dostawie kompletnego, w pełni 
przygotowanego do użytkowania sprzętu z przeszkoleniem, w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na podstawie przyjętego bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru. 

 
2. Wymagania wobec Wykonawcy:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  
a) prowadzą własne centrum całodobowego monitoringu do sprawowania opieki na odległość, 

posiadające status podmiotu leczniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
potwierdzone odpowiednim dokumentem, ze stałą siedzibą, odpowiednim potencjałem 
organizacyjno-technicznym i kadrowym niezbędnym do właściwej realizacji usługi lub dysponują 
takim telecentrum na podstawie umowy z podmiotem prowadzącym taką działalność (umowa 
musi obejmować cały okres realizacji zamówienia). Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 
formie pisemnej wykaz zawierający dane podwykonawcy, zakres powierzonych usług oraz 
zobowiązanie podwykonawcy do współpracy z Wykonawcą, a także umowę o której mowa 
powyżej; 
 

b) potwierdzą zatrudnienie w centrum monitoringu niezbędnej ilości osób - dyspozytorów 
sprawujących całodobowy monitoring: ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych 
i/lub pielęgniarek, posiadających odpowiednie kwalifikacje, a także minimum 6 – miesięczne 
doświadczenie w sprawowaniu teleopieki nad seniorami, w tym minimum 4 dyplomowanych 
ratowników medycznych. Wykonawca musi zapewnić ratownika medycznego na każdej zmianie, 
tak aby każdy użytkownik opaski zawsze miał zapewnioną możliwość jego opieki.  Wykaz osób 
wraz z ich kwalifikacjami i doświadczeniem będzie stanowił załącznik do oferty i umowy zawartej z 
wybranym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji 
dotyczących personelu - osób wskazanych w załączniku; 

 
c) potwierdzą referencjami/protokołami/innym dokumentem potwierdzającym prawidłowe 

wykonanie usługi, doświadczenie w realizacji kompleksowych usług tożsamych z przedmiotem 
zamówienia (dostawa opasek bezpieczeństwa dla seniorów z usługą opieki na odległość przez 
centrum monitoringu), wykonanie nieprzerwanie w okresie ostatnich 2 lat przed terminem 
złożenia oferty, dla minimum 4 zamawiających, dla każdego przez okres co najmniej 8 miesięcy, w 
tym każda dla co najmniej 15 osób korzystających z teleopieki; 

 
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 



e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 108 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.); 
 

f) nie podlegają wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 
7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego. 

 
Oferty które nie spełnią określonych w zapytaniu wymagań nie będą podlegać ocenie i zostaną odrzucone. 
 

3. Miejsce dostawy opasek bezpieczeństwa: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 
 

4. Termin realizacji: Dostarczanie opasek bezpieczeństwa przeszkolenie i pełne uruchomienie usługi nastąpi 
niezwłocznie, w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż 30 dni od podpisania umowy.  

 
5. Oferta powinna zawierać: 

• Własnoręcznie podpisany (przez co rozumie się także kwalifikowany podpis elektroniczny) formularz 
ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

• Własnoręcznie podpisane (przez co rozumie się także kwalifikowany podpis elektroniczny) oświadczenie, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

• Własnoręcznie podpisany (przez co rozumie się także kwalifikowany podpis elektroniczny) wykaz osób 
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, w celu potwierdzenia zatrudnienia w 
prowadzonym centrum niezbędnej ilości osób sprawujących całodobową teleopiekę, posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, w tym minimum 4 dyplomowanych ratowników medycznych o 
czym mowa w pkt 2 b. 

• Wzór druków kart informacyjnych dla użytkowników opasek, opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażenia 
zgody na objęcie usługą monitoringu oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
realizacji tej usługi przez Wykonawcę. 

• Wzór ulotek informacyjnych dla użytkowników z niezbędnymi danymi dotyczącymi obsługi urządzenia, jego 
funkcjonalności, a także zakresu teleopieki. 

• Dokumenty potwierdzające w sposób jednoznaczny: 
- parametry techniczne urządzenia oraz jego funkcje (obligatoryjne i dodatkowe) wraz z podaniem pełnej 
nazwy i modelu opaski oraz zdjęciem poglądowym, 
- posiadanych certyfikatów dla opaski, w tym certyfikat wyrobu medycznego jeśli dotyczy, 
- prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiocie zamówienia, 
- status podmiotu leczniczego dla centrum monitoringu sprawującego teleopiekę, w tym dokumenty o 
których mowa w pkt 2a (dotyczące podwykonawcy jeśli dotyczy), 
- doświadczenie o którym mowa w pkt 2 c oraz dla potwierdzenia dodatkowego doświadczenia w kryteriach 
oceny ofert (wypełniony załącznik nr 4 – każdy dokument z referencjami proszę oznaczyć odpowiednią liczbą 
porządkową z załącznika nr 4). 

• Wszystkie oświadczenia i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty muszą być podpisane przez 
upoważnionego Przedstawiciela lub Przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z wpisem w odpowiednim 
dokumencie uprawniającym do reprezentowania i występowania w imieniu Wykonawcy.  

 
6. Kryteria oceny ofert: 

Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów:  
 

a) Cena: Łączna cena brutto za dostawę 1 opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki na 
przewidywany okres trwania umowy tj. VII 2022r. do XII 2023r. (18 miesięcy abonamentu): 50%  

 

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty ofercie proporcjonalnie do wysokości łącznej 

ceny brutto 1 opaski z 18-miesięcznym abonamentem. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium 

maksymalnie: 50 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według wzoru:  

(Oferta z najniższą ceną / Cena oferty badanej) x 50 = liczba punktów  
 
 



b) doświadczenie w realizacji kompleksowych usług tożsamych z przedmiotem zamówienia 
(dostawa opasek bezpieczeństwa dla seniorów z usługą opieki na odległość przez centrum 
monitoringu): 15% 

 
W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty ofercie za wykazanie i jednoznaczne 
udokumentowanie  doświadczenia w realizacji kompleksowych usług tożsamych z przedmiotem 
zamówienia (dostawa opasek bezpieczeństwa dla seniorów z usługą opieki na odległość przez centrum 
monitoringu), wykraczające poza wymagany wymiar o którym mowa w pkt 2 c tj.: 

 
- wykonanie nieprzerwanie w okresie ostatnich 2 lat przed terminem złożenia oferty, dla minimum 5-6 
zamawiających, dla każdego przez okres co najmniej 8 miesięcy, w tym każda dla co najmniej 15 osób 
korzystających z teleopieki – 10 pkt 
 
- wykonanie nieprzerwanie w okresie ostatnich 2 lat przed terminem złożenia oferty, dla minimum 7 i 
więcej zamawiających, dla każdego przez okres co najmniej 8 miesięcy, w tym każda dla co najmniej 15 
osób korzystających z teleopieki – 15 pkt  
 
Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 15 pkt 

 
c) dodatkowe funkcje opaski bezpieczeństwa: 25% 

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna za każdą z poniższych, udokumentowanych funkcji 
opaski następującą ilość punktów: 
- detektor upadku – 9 pkt  
- czujnik zdjęcia opaski – 8 pkt 
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe umożliwiające automatyczny pomiar pulsu 
i saturacji – 8 pkt 

 
d) certyfikat wyrobu medycznego opaski bezpieczeństwa – 5 % 

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna 5 punktów ofercie w której udokumentowane 
zostanie posiadanie przez opaskę bezpieczeństwa certyfikatu wyrobu medycznego. 

 
e) ładowanie indukcyjne opaski bezpieczeństwa – 5 % 

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna 5 punktów ofercie w której udokumentowane 
zostanie posiadanie przez opaskę bezpieczeństwa ładowania indukcyjnego. 

 
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny 
kryteriów wymienionych powyżej. 
 
W przypadku otrzymania ofert z tą samą najniższą ceną za realizację zamówienia, zamawiający poprosi oferentów 
o złożenie ofert dodatkowych, z zastrzeżeniem, że cena w ofercie dodatkowej nie może być wyższa od pierwotnie 
złożonej oferty. 
 
Cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
zamówienia.  
 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 (pokój nr 204, II 
piętro) w zaklejonej i opisanej kopercie (nazwa oferenta i przedmiot zamówienia) bądź na adres e-mail 
sekretariat@ops.brzeszcze.pl do dnia 08.06.2022 r. do godz. 13.00. 
Oferty przesłane  na adres e-mail powinny być opisane (nazwa oferenta i przedmiot zamówienia) zawierać w 
treści numer telefonu kontaktowego, być zaszyfrowane (zabezpieczone hasłem) i zawierać kompletną ofertę w 
formie skanów. Po upływie terminu składania ofert, pracownik OPS niezwłocznie – nie później niż do godziny 13- 
tej następnego dnia roboczego, zwróci się telefonicznie do oferenta, na numer podany w treści wiadomości e-
mail, o podanie hasła do otwarcia oferty.  
 
Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 32/2111251. 
Pytania można kierować na adres e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl 
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Uwagi końcowe: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku zaistnienia 

okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego, a także 
do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty szczególnie, gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy 
wartość środków, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.  

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 
upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 
pisemnej.  

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z minimalnymi 
wymaganiami opisanymi w zamówieniu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez 
Oferentów  informacji.  

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności 
oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.  

6. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  

7. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu pod wskazany w numer telefonu w celu uzyskania 

hasła do otwarcia oferty lub gdy po otwarciu oferty, zarówno przesłanej na e-mail jak i złożonej osobiście, 

zostanie stwierdzone, że oferta jest niekompletna lub nie będzie opatrzona wymaganymi podpisami, 

oferta zostanie odrzucona. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentami w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności. 

9. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.  

10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od realizacji przedmiotu niniejszego 
zamówienia.  

 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1) – dalej RODO informuję, że: 

1)  administratorem danych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: e-mail: iod@ops.brzeszcze.pl 

przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: zapytanie ofertowe na dostawę opasek bezpieczeństwa- 

urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Gminy Brzeszcze w 

wieku 65 lat i więcej wraz z usługą obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami 

przez centrum monitoringu – realizacja w ramach programu osłonowego „Teraz seniorzy” dla mieszkańców gminy 

Brzeszcze na lata 2022 – 2023 oraz Programu „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II” na rok 2022 Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej.. 

- obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp; 

1) dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną wynikającą z 

załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 1/2015 z dnia 09.01.2015 r. w sprawie wykonywania czynności 

kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
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Brzeszczach (ze zmianami) - Jednolitym  Rzeczowym Wykazem Akt. Dane osobowe wynikające z zawartej 

umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą 

umową; 

4) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: 
a)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b)  prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

c) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak również 
prawo do ograniczenia przetwarzania;  

5) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
danych osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO. 

 
Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach  

mgr Ewa Zarycka – Nikiel 
 


