
Numer zamówienia  1/2022                                                                     Dąbrowa Górnicza 07.06.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:   „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o. 

Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

tel. (32) 63 90 561 

fax (32) 63 90 569 

www.nemo-wodnyswiat.pl 

NIP: 629-21-77-888, KRS: 0000113771 

Adres do korespondencji: 

„Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o. 

Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

tel. (32) 639 05 67 

e-mail: gastronomia@nemo-swiatrozrywki.pl 

  

II. Przedmiot zamówienia – Dostawa napojów i soków. 

Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.        Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, dowóz i wniesienie do siedziby 

Zamawiającego soków i napojów dla potrzeb „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.” 

2.        Ilości wskazane w Załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na napoje i soki w 

okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w 

ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 

3.        Wykonawca zapewni dostawę napojów i soków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami tj. od 

poniedziałku do czwartku od godz. 9.00 do godz. 15.00, w piątki od godz. 8.00 do godz. 12.00. 

Dostawa nastąpi maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego od dnia przekazania zamówienia drogą 



telefoniczną lub e-mailową. 

4.        Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ujęty 

w zapytaniu ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji umowy. 

5.        Wykonawca zapewni transport i rozładunek dostarczonego towaru do Magazynu Głównego 

znajdującego się na poziomie -1 obiektu. 

6.        Dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym i 

biochemicznym obniżających jego wartość użytkową. 

7.        Dostarczane towary winny odpowiadać normom i standardom określonym w odpowiednich 

przepisach prawnych w tym ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności żywienia (Dz.U.z 

2006r. Nr.171, poz. 1225) 

8.        Okres przydatności do spożycia minimum 4 miesiące od daty dostawy towaru. 

9.        Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością. 

10.    Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i 

terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 

11.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania 

zobowiązań umowy. 

12.    Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w terminie do 30 dni, 

po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury. 

13.    Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia na czas określony poszczególnych obiektów w 

związku z przerwą techniczną lub remontową. 

14.    Zamawiający zastrzega możliwość wydzierżawienia, wynajęcia, sprzedaży, zbycia, użyczenia 

części lub całości nieruchomości. 

  

ZADANIA WYKONAWCY 

Zapewnienie pełnej linii asortymentowej zgodnej z zapytaniem ofertowym. 

Nieodpłatne przekazanie Zamawiającemu na czas trwania umowy, na 3 dni roboczych przed realizacją 

pierwszego zamówienia trwałych materiałów reklamowych w następujących ilościach: 

- lodówki jednodrzwiowe wysokie, energooszczędne  – nie mniej niż 5 szt. 



- małe lodówki, energooszczędne – nie mniej niż 3 szt. 

- lodówki retro, energooszczędne – nie mniej niż 4 szt. 

- menuboardy – nie mniej niż 6 szt. 

- parasole – nie mniej niż 12 szt. (od 30.04 do 15.09) 

- skrzynki ogrodowe do leżaków lub stoliki - nie mniej niż 6 szt. (od 30.04 do 15.09) 

- leżaki – nie mniej niż 12 szt. (od 30.04 do 15.09) 

- wykonanie reklam (sitodruk) na oknach/szybach z produktami Zamawiającego i Wykonawcy. 

- zapewnienie z pierwszą dostawą szklanek oraz napojów w ilości nie mniejszej niż 400 sztuk; 

do soków – 250 sztuk i wody – 150 szt. oraz sukcesywne dostarczanie szklanek wg 

zapotrzebowania Zamawiającego. 

Udostępnienie na potrzeby eventów (organizowanych w terminach między 30.04 a 20.09) 

każdorazowo namiotu o wymiarach 2x6 metrów. (Zamawiający zgłosi Wykonawcy 

zapotrzebowanie na namiot 7 dni roboczych wcześniej). 

Wykonawca jako sponsor zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie na imprezy organizowane 

Nemo- Wodny Świat (tj. turnieje gry w kręgle, pikniki rodzinne, imprezy sportowe, letniej 

eventy plenerowe) gadżety na nagrody dla uczestników imprezy m.in. piłki plażowe, czapki, 

okulary, maskotki, smycze, koszulki itp. Dodatkowo na potrzeby organizacji eventów 

Wykonawca przekaże nieodpłatnie napoje lub soki. 

Sukcesywne, nieodpłatne przekazanie wg zapotrzebowania Zamawiającego materiałów reklamowych 

i gadżetów służących wspieraniu w Punktach Zamawiającego sprzedaży produktów dostarczonych 

przez Wykonawcę wg załącznika nr 3. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. 

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą 

realizowane wyłącznie w złotych polskich. 

2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem 

przybliżenia dziesiętnego. 



3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie. 

4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa 

nie podlega zmianom przez czas trwania umowy. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych           

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem 

nieważności. 

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu 

w każdym miejscu dokonania zmiany. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                                  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane 

osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, 

o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa złożone w postaci elektronicznej podpisane, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji 

zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności 

zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 



2005 r. sygn. III CZP 74 /05). 

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje                                           

się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym 

zamówieniem. 

 

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku 

stanowiącym  załącznik nr 1 do zapytania oraz załączniki nr 2 i 3. 

UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną          

z zaznaczeniem np. konsorcjum. 

2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu                

we właściwym rejestrze lub ewidencji.  

 

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

Cena. 

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje 

najniższą cenę. 

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do 

złożenia ofert dodatkowych. 

 

IX. WYKLUCZENIA 

1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wyklu-

czenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego tj. Zamawiający wykluczy z postępowania: 

1.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z 

dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i 

udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006,  str. 1, z późn. zm.3), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”,  i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 

2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność 

terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, 

str. 6, z późn. zm.4), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na 



podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach  w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

1.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 

osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego; 

1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę 

lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na pod-

stawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

1.4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 

1.4.1. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1., Zamawiający odrzuca ofertę 

takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, 

oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji. 

1.4.2. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1., które w okresie tego wyklu-

czenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. 

 

X.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć mailowo: gastronomia@nemo-swiatrozrywki.pl (skan dokumentów). 

Termin składania ofert upływa dnia 20.06.2022 r. godz. 13:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Kompletna oferta musi zawierać: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 



Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

Załącznik nr 3 – Oczekiwania wobec Wykonawcy 

X. Kontakt z Zamawiającym. 

Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcami: 

Katarzyna Saniewska 

e-mail gastronomia@nemo-swiatrozrywki.pl 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań i zmiany w zakresie ceny 

i sposobu realizacji zamówienia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia brakujących 

dokumentów lub zwierających błędy, żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i 

treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny lub pozostawienia zapytania bez rozpatrzenia. 

…………………………… 

Załączniki: 

1.Formularz ofertowy 

2.Formularz cenowy 

3. Oczekiwania wobec Wykonawcy 



Nr zamówienia 1/2022                                                                                                                Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................... 

 

Siedziba......................................................................................................................................... 

                                        Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat 

…................................................................................................................................................... 

 

tel.…….......................................................fax….......................................................................... 

 

NIP….....................................................................e-mail…........................................................ 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn.: sukcesywna dostawa, dowóz i wniesienie do 

siedziby Zamawiającego napojów i soków na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie 

zamówienia za cenę brutto: 

 

………………………..…………zł 

 

Oświadczam w trybie rygoru odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania  z art. 233 §1 kodeksu 

karnego, iż nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia o których mowa w art.7 ust. l 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2002 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.z2022 poz 835). 

 

 

................................................... 

podpis i pieczęć Wykonawcy 



Nr zamówienia 2/2022                                                                                                               Załącznik nr 2 

 

Załącznik cenowy na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 

  

   

LP. NAZWA PRODUKTU 
SZACOWANA ILOŚĆ 

(SZTUK) 

CENA               

JEDNOSTKOWA 

NETTO 
WARTOŚĆ NETTO WARTOŚĆ BRUTTO 

1 
Napój gazowany o smaku coli,  

butelka szklana 0,2l-0,25l 
5200    

2 
Napój gazowany o smaku coli bez 

cukru, butelka szklana 0,2l-0,25l 
650    

3 
Napój gazowany pomarańczowy, 

butelka szklana 0,2l-0,25l 
660    

4 
Napój gazowany cytrynowy,            

butelka szklana 0,2l- 0,25l 
860    

5 
Napój gazowany typu tonic,       

butelka szklana 0,2l-0,25l 
340    

6 
Woda gazowana, butelka szklana 

0,2l-0,25l 
1200    

7 
Woda niegazowana, butelka 

szklana 0,25l -0,35l 
2300    

8 

Sok owocowy 100% o smaku                     

pomarańczowym, butelka szklana 

0,25l-0,35l 

2650    

9 

Sok owocowy 100%  o smaku        

jabłkowym, butelka szklana        

0,25l-0,35l 

1300    

10 

Sok owocowy 100% o smaku      

czarnej porzeczki, butelka szklana 

0,25l-0,35l 

1000    

11 

Sok owocowy 100% o smaku          

grapefruit  100%, butelka szklana 

0,25l-0,35l 

800    

12 
Sok pomidorowy 100% butelka 

szklana 0.25l-0.35l 
1200    

13 
Sok multiwitamina 100%, butelka 

szklana 0,25l-0,35l 
280    



14 
Sok owocowy 100% o smaku          

pomarańczy  100%, butelka 1l 
700    

15 
Sok owocowy 100% o smaku          

jabłka  100%, butelka 1l 
400    

16 

Sok owocowy 100% o smaku          

czarna porzeczka  100%, butelka 

1l 

300    

17 

Sok owocowy 100% o smaku          

grapefruit  100%, butelka szklana 

0,25l-0,35l 

90    

18 
Woda mineralna gazowana,       

butelka PET 0,5l 
2600    

19 
Woda mineralna niegazowana, 

butelka PET 0,5l 
4400    

20 
Napój herbaciany, różne smaki, 

butelka PET 0,5l 
3000    

21 
Napój gazowany o smaku coli,   

butelka PET 0,5l 
5500    

22 
Napój gazowany o smaku coli,   

bez cukru, butelka PET 0,5l 
300    

23 
Napój gazowany o smaku           

pomarańczowym, butelka PET 0,5l 
300    

24 
Napój gazowany o smaku           

cytrynowym, butelka PET 0,5l 
300    

25 
Napój gazowany typu tonic,          

butelka PET 0,5l 
200    

26 
Napój energetyczny w puszcze 

0,25l 
300    

SUMA   

  

 



Nr zamówienia 1                                                                                                                           Załącznik nr 3 

 

OCZEKIWANIA WOBEC WYKONAWCY 

 ASORTYMENT ILOŚĆ (szt.) UWAGI 

1 TACE BARMAŃSKIE 6 SZT 
DOSTARCZONE DO 7 DNI 

OD DATY PODPISANIA 
UMOWY 

2 OTWIERACZE DO BUTELEK 6 SZT 
DOSTARCZONE DO 7 DNI 

OD DATY PODPISANIA 
UMOWY 

3 „POTYKACZE” 2 SZT 
DOSTARCZONE DO 14 DNI 

OD DATY PODPISANIA 
UMOWY 

4 WYDRUK- MENU STOLIKOWE 100 SZT DODRUK CO 6 MIESIĘCY 

5 SERWETNIKI 10 SZT 
DOSTARCZONE DO 14 DNI 

OD DATY PODPISANIA 
UMOWY 

6 KOSZULKI POLO  LUB T-SHIRT 12 SZT 
DOSTARCZONE DO 14 DNI 

OD DATY PODPISANIA 
UMOWY 

7 ZAPASKI BARMAŃSKIE 6 SZT 
DOSTARCZONE DO 14 DNI 

OD DATY PODPISANIA 
UMOWY 

8 PRZYPRAWNIKI 10 SZT 
DOSTARCZONE DO 14 DNI 

OD DATY PODPISANIA 
UMOWY 

9 LODÓWKI ENERGOOSZCZĘDNE 12 SZT ------------- 

10 
PARASOLE/SKRZYNKI LUB 

STOLIKI OGRODOWE/ LEŻAKI 
12 SZT/6 SZT/12 SZT OD 30.04 DO 15.09 

11 SITODRUK --------------- WYKLEJENIE SZYB BISTRO 
NEMO 

12 SZKLANKI 400 SZT 150 SZT NA WODĘ, 250 
SZT NA NAPOJE 

13 MENUBOARD 6 SZT ------------- 

14 
GADŻETY RZECZOWE NA 

EVENTY ORAZ NAPOJE 
-------------- 

ZASPONSOROWANIE NA 4 
EVENTY GADŻETÓW ORAZ 

NAPOJÓW 

 

   ........................................................ 

                                                                                                   podpis i pieczęć Wykonawcy 



Nr zamówienia 1                                                                                                                           Załącznik 4 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sukcesywna dostawa, dowóz                             

i wniesienie do siedziby Zamawiającego napojów i soków dla potrzeb „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa 

Górnicza Sp. z o.o.”. 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z obowiązującymi przepisami doty-

czącymi danych osobowych (RODO) informuję co następuje: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 uchy-

lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Nemo Wodny- Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z 

o.o. 

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: 

1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@nemo-wodnyswiat.pl 

2. pisemnie na adres siedziby Administratora; 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c i lit. f RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Sukcesywna dostawa, dowóz                             

i wniesienie do siedziby Zamawiającego napojów i soków dla potrzeb „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa 

Górnicza Sp. z o.o.”. 

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie 

przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archi-

wów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 



4. 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. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. 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. B i lit. c 

RODO. 

 

 

 
 


