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Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego  
  

Uniwersytet Wrocławski  

pl. Uniwersytecki 1  

50-137 Wrocław 

NIP: 896-000-54-08   

Poczta elektroniczna: dyrektor.generalny@uwr.edu.pl 

 

Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia  
  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 2a  ustawy 

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U z 2020 poz.1332) do umów o 

zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z 

11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 oraz z 2020 r. 

poz. 288), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 tej ustawy. 

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem 

zasad uczciwej konkurencji, jawności, przejrzystości i proporcjonalności.  

  
Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia  
   

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: Wybór instytucji finansowej 

zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).  

2. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i 

prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Uniwersytetu Wrocławskiego 

zgodnie z  warunkami  zawartymi  w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.).  

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

a)   będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK; 

b)   opracuje wstępny harmonogram wdrożenia; 

c)   nie będzie pobierał żadnych innych opłat, innych niż wskazane w ustawie o PPK, 

tj. m.in. opłaty za zarządzanie i opłaty za osiągnięty wynik; 

d)   zapewni wsparcie w procesie implementacji PPK w tym:  

e)   bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkania informacyjne oraz 

dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej 

dla pracowników w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy o prowadzenie 

PPK; 

f)   bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK 

w zakresie obsługi indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym 

po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK: 

g)   bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla osób z Działu 

Spraw Pracowniczych i Działu Płac w zakresie zasad i obsługi administracyjnej 

modułu PPK dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym; 

h)  zapewni kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem 

PPK w tym: 



  

3  

i)   przygotuje pełną dokumentację  i  wzory dokumentów dotyczących  PPK w wersji 

papierowej i elektronicznej; 

j)   zapewni wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych; 

k)  opracuje procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w 

uzgodnieniu z Zamawiającym; 

l)  wyznaczy dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym; 

m) zapewni bezpłatną platformę internetową umożliwiająca dostęp do informacji 24 

godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu dla pracowników Zamawiającego 

przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy 

pracownicze związane z PPK; 

n) zapewni: serwis transakcyjny online, dostęp przez responsywną stronę 

internetową (działającą na urządzeniach mobilnych) oraz serwis informacyjny; 

o) zapewni infolinię dla pracodawcy i pracowników; 

p) zapewni dostępność stacjonarnych oddziałów; 

q) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego  

Egeria Comarch posiadanego przez Zamawiającego; 

r) zapewni ochronę danych osobowych pracowników Zamawiającego. 

 

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych 

w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie 

Zamawiającego albo on-line. 

 

4. Informacje o Zamawiającym:  

Uniwersytet Wrocławski informuje, że na dzień 31.12.2020 zatrudnia  3584  
pracowników o następującej strukturze wiekowej:  

wiek Ilość  

I  ≥39  986 

II  40-44  588 

III  45-49  493 

IV  50-54  473 

V  55-59  376 

VI ≤60 668 

Razem  3584 

  
5. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe  

  

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia  
  

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

a) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 26.03.2021;  

b) zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10.04.2021.  

c) umowa o zarządzanie zostanie zawarta na okres 4 lat 

  

Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych  
  

     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.  
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Rozdział 6 – Informacja o sposobie porozumiewania się  
  

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z 

Wykonawcami jest Pani: 

Aneta Kędzierska-Nowicka, e-mail:aneta.kedzierska-nowicka@uwr.edu.pl 

 

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego dotyczącej niniejszego 

postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę postępowania.  

  

Rozdział 7 – Termin związania ofertą  
  

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

  

Rozdział 8 – Opis sposobu przygotowania oferty  
  

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszym zapytaniu.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.  

5. Oferta  powinna  być  podpisana  przez osoby upoważnione  do jej  podpisania  

zgodnie  z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych 

rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem  

załączonego  pisemnego pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie 

dostępnych danych rejestrowych  (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć 

dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.  

6. Zaleca się, aby wszelkie poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny 

sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).  

7. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:  

 

1)  Formularz Ofertowy – zał.1 do zapytania ofertowego  

2)  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał.2 do zapytania ofertowego  

3)  Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)  

   
Rozdział 9 – Miejsce oraz termin składania ofert  

  
1. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora 

pocztowego na adres: Kancelaria Ogólna, pokój nr 34 Uniwersytet Wrocławski, 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137  Wrocław w terminie do 19 luty 2021 r. godz. 12:00. 

2. W tytule wiadomości/na kopercie prosimy o umieszczenie dodatkowego zapisu: 

„Zapytanie ofertowe PPK dla Uniwersytetu Wrocławskiego.”  

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 

pozostawione bez rozpatrzenia.  
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Rozdział 10 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem zasad punktacji tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

  
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 

KRYTERIUM  
Punktacja 
max to 100 
punktów, 
tym:  

SPOSÓB OBLICZANIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wynagrodzenie 
stałe za 

zarządzanie PPK 
 

Wynagrodzenie za 
zarządzanie PPK zgodnie z 
art. 49 ust. 1 ustawy o PPK 

- procent wartości 
aktywów netto funduszu w 
skali roku (nie wyższa niż 

0,5 %). 

 
 

WS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
   

 
 

Zasady przyznawanej punktacji:  
 

 

a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 

2030r. 

% najniższy spośród złożonych ofert  
Wartość = -----------------------------------------------------    x 20  
punktowa                 %  w ofercie badanej  

 
 

b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 
2031r. do 2040r.  
 

% najniższy spośród złożonych ofert  
Wartość = ----------------------------------------------------     x 20  

 punktowa              % w ofercie badanej  
 
 

c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 
2041r. do 2060r.  
 

% najniższy spośród złożonych ofert  
Wartość = -----------------------------------------------------   x 20 

punktowa                  % w ofercie badanej  
 

 
 
Warunki punktacji: 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę 
w niniejszym kryterium to 60 pkt. 
 
 

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości 
wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 1-3 Formularza 
Ofertowego.  
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Przygotowanie i 
opublikowanie 

raportów 
uwzględniających 
długoterminowe 

skutki decyzji 
inwestycyjnych 
dla czynników 

środowiskowych, 
społecznych i 

czynników 
związanych z 
zarządzaniem 

(environmental, 
social and 

governance 
factors) do dnia 
31.12.2020 na 
publicznych 

portalach 
internetowych, w 
wersji statycznej i 
podpisanej przez 
uprawnione do 
reprezentacji 

osoby.  

 
 

RAP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L.p.  

 
Kryterium  

Ilość 
max 

punktów
=15  

1.   
Przygotowanie i opublikowanie raportów 
uwzględniających potencjalne długoterminowe 
skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników 
środowiskowych (environmental factors) 
 

liczba punktów przyznana raportowi  
w ofercie badanej 

Wartość = ------------------------------------------------------------------  x 5 
Punktów         liczba punktów przyznana najpełniejszemu  
                        raportowi w złożonej ofercie 

 

5 

2.  
Przygotowanie i opublikowanie raportów 
uwzględniających potencjalne długoterminowe 
skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników 
społecznych (social factors) 
 

liczba punktów przyznana raportowi  
w ofercie badanej 

Wartość = ------------------------------------------------------------------  x 5 
Punktów         liczba punktów przyznana najpełniejszemu  
                        raportowi w złożonej ofercie 

 

5 

3.  
Przygotowanie i opublikowanie raportów 
uwzględniających potencjalne długoterminowe 
skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników 
związanych z zarządzaniem (governance factors) 
 

liczba punktów przyznana raportowi  
w ofercie badanej 

Wartość = ------------------------------------------------------------------  x 5 
Punktów         liczba punktów przyznana najpełniejszemu  
                        raportowi w złożonej ofercie 

 

5 

  
Warunki punktacji: 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez 
Wykonawcę w danym podkryterium to 5 punktów. 
Łączna maksymalna liczba punktów do 
uzyskania przez Wykonawcę w niniejszym 
kryterium to 15 pkt. 
 
 
Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie 
zawartości raportów wskazanych przez 
Wykonawcę pkt. II ppkt. 4-6 Formularza 
Ofertowego.  
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Ocena ekspercka 
przeprowadzana 
przez Komisję  

Zamawiającego 

 
OE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 

 
L.p. 

 
Kryterium 

Ilość 
max 

punktów
=25 

1. Liczba placówek stacjonarnych dostępnych na 
terenie powiatu wrocławskiego, gdzie będzie 
stale dyżurował dedykowany konsultant ds. PPK 
 

liczba w ofercie badanej  
Wartość = ----------------------------------------------------  x 5    
Punktów     liczba w najwyższej złożonej ofercie 

 

5 

2.   Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK 
na dzień 31.12.2020  
 

   liczba w ofercie badanej 
Wartość = ----------------------------------------------------     x 5 
Punktów      liczba w najwyższej złożonej ofercie  

 

5  

3.   Posiadanie doświadczenia w programach 
emerytalnych (okres w miesiącach) według stanu 
na dzień 31.12.2020 
 

   liczba w ofercie badanej  
Wartość = ----------------------------------------------------     x 5 
Punktów        liczba w najwyższej złożonej ofercie  

 

5  

   
4. 

Długość okresu wypowiedzenia umowy o 
zarządzanie PPK (okres w miesiącach) 
 

                najkrótszy okres spośród złożonych ofert 
Wartość = ----------------------------------------------------     x 5 
Punktów          okres w ofercie badanej 

 
 
 

5 

5. Wartość zarządzanych aktywów w ramach PPK 
w PLN na dzień 31.12.2020 
 

  wartość w PLN w ofercie badanej 
Wartość =       ----------------------------------------------------  x 5  
Punktów      wartość w PLN w najwyższej złożonej ofercie 

 
 

5 

 
 
Warunki punktacji: 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę 
w danym podkryterium to 5 punktów.  
Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania przez 
Wykonawcę w niniejszym kryterium: „Ocena ekspercka” to 25 
pkt. 
 
 
Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości 
wskazanych przez Wykonawcę w pkt. III Formularza 
Ofertowego.  
  

 
2. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert 

zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z liczbą uzyskanych punktów wg 

poniższej zasady OCENY przez Zamawiającego: 

 



  

8  

OCENA = WS + RAP + OE, gdzie: 

 

WS - Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK 
RAP - Przygotowanie i opublikowanie raportów 
OE - Ocena ekspercka przeprowadzana przez Komisję Zamawiającego 
 
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

 
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za 

zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować wynagrodzenia 

stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.  

 

Rozdział 11 – Informacje o przebiegu, procedurze i zasadach postępowania  
  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania zapytania oraz 

zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty bez uzasadnienia i podawania 

przyczyny. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z 

tego tytułu a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń 

od Zamawiającego.   

2. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej 

wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od zawarcia umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) Żądania uzupełniania przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych do nich 

dokumentów pocztą lub pocztą elektroniczną w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, jeśli Wykonawca nie dostarczył wszystkich żądanych 

dokumentów czy informacji, dostarczył dokumenty lub informacje zawierające 

błędy, nieścisłości lub w dokumentach brak wszystkich informacji 

wymaganych przez Zamawiającego.  

b) Żądania wyjaśnienia przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych 

dokumentów pocztą lub pocztą elektroniczną w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

4. Oferty wykonawców, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie 

złożyli poprawnych ofert i załączonych do nich dokumentów, nie będą rozpatrywane 

(oferty zostaną odrzucone).  

5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, po weryfikacji zapisów umowy 

przez Zamawiającego z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym 

Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w 

złożonym Formularzu Ofertowym.  

6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z 

Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów 

(podpisanie umowy z kolejnym wykonawca jest prawem, a nie obowiązkiem 

Zamawiającego).  
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Rozdział 12 – Informacje dotyczące RODO  
  

KLAUZULA INFORMACYJNA  
(dla uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na 

podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski (UWr), 

pl. Uniwersytecki 1, 50 – 137 Wrocław.  

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest Pan dr Krzysztof 

Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843  z 

późn. zm.) oraz art. 66 do 72 Kodeksu cywilnego lub/oraz w celu zawarcia i realizacji 

umowy zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych  na 

podstawie art. 6 ust 1 pkt „b” i „c” 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 osobowych (art. 6 ust. 1 pkt b  -  „przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”; art. 6 ust. 

1 pkt c – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze”).  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inni uczestnicy postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz mogą być inne podmioty upoważnione do 

ich przetwarzania na podstawie ustawy w szczególności, komornicy sądowi, sądy, 

policja, prokuratura.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez czas określony przepisami prawa, w 

tym dla celów archiwalnych przez okres podyktowany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w oparciu o Jednolity Rzeczowy 

Wykaz Akt obowiązujący w UWr.  

7. Z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz 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 (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

8. Z prawa do bycia zapomnianym nie można skorzystać:   

a) w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z 

prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub 

prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych (tj.: 

prawa polskiego), lub do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi danych.  

b) w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do celów 

archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub 

historycznych lub do celów statystycznych na podstawie prawa Unii lub 

mailto:krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl
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prawa państwa członkowskiego (tj.: prawa polskiego), jak również, jeżeli 

będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

9. Z prawa do przenoszenia danych nie można skorzystać do przetwarzania danych, 

które jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  

10. Skorzystanie przez Pana / Panią, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.   

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Dane adresowe:  

Uniwersytet Wrocławski 

pl. Uniwersytecki 1 

50 – 137 Wrocław 

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do 

wykonania/zawarcia umowy oraz podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, przed 

zawarciem umowy lub (i) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia na Pana/Pani 

żądanie działań, przed zawarciem umowy lub brak możliwości zawarcia/wykonania 

umowy lub(i) brak możliwości uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

dla osób reprezentujących, działających w imieniu lub na rzecz*  przedsiębiorców, osób 
fizycznych i innych podmiotów w szczególności osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej, jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
realizacji przez Uniwersytet Wrocławski. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski pl. 

Uniwersytecki 1, 50 – 137 Wrocław.  

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest Pan dr Krzysztof 

Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego lub/oraz w celu zawarcia i realizacji umowy 

zawartej z podmiotem, który Pani / Pan reprezentuje lub działa w jego imieniu i na 

jego rzecz na podstawie art. 6 ust 1 pkt „c” i „e” 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 osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. c – „przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, 

art. 6 ust. 1 pkt e – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi”) oraz w szczególności na podstawie Kodeksu 

cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, przepisów regulujących zasady działania 

administracji publicznej.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane: innym uczestnikom postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz mogą być również przekazywane inny 

podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie ustawy w 

szczególności, komornikom sądowym, sądom, policji, prokuraturze.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania, w przypadku projektów unijnych zgodnie z warunkami umowy i 

przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednak nie krócej niż przez czas 

określony przepisami prawa, w tym dla celów archiwalnych przez okres podyktowany 

ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  

w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący w UWr. 

7. Z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz 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 (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

8. Z prawa do bycia zapomnianym nie można skorzystać:   

a) w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z 

prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub 

prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych (tj.: 

prawa polskiego), lub do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi danych.  

b) w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do celów 

archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub 

mailto:krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl
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historycznych lub do celów statystycznych na podstawie prawa Unii lub 

prawa państwa członkowskiego (tj.: prawa polskiego), jak również, jeżeli 

będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

9. Z prawa do przenoszenia danych nie można skorzystać do przetwarzania danych, 

które jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Dane adresowe:  

Uniwersytet Wrocławski 

pl. Uniwersytecki 1 

50 – 137 Wrocław 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i 

jednocześnie jest niezbędne do wykonania/zawarcia umowy z podmiotem który 

Pan/Pani reprezentuje, (działa w imieniu lub na rzecz). Jest Pan/Pani zobowiązana 

do ich podania w szczególności brak podania danych osobowych może spowodować 

brak możliwości rozpatrzenia wniosku, zawarcia lub realizacji umowy.  

 

*W szczególności członków organów zarządzających, pełnomocników w tym 

prokurentów, osób reprezentujących jednostki sektora finansów publicznych na 

podstawie pełnomocnictw – upoważnień lub przepisów prawa.   

 
 

  

Rozdział 13 - Załączniki  

Nr Załącznika  Nazwa Załącznika  

1  Formularz Ofertowy  

2  Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych  

 
 


