
Opatówek 21.01.2021r. 
 
 

UZUPEŁNIENIE NR 1 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1/2021   
z dnia 12 stycznia 2021r. 

 
 
Dotyczy : składania ofert na  świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, 
niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.  
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku informuje, że wprowadza następujące 
zmiany do ogłoszenia : 

1. W punkcie  III  (TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA) wprowadza się następujące 
zmiany: 
                  zapis: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z art. 
138 o  Prawo zamówień Publicznych  ( Dz. U. Z 2019r. poz.1843ze zm.) 
zmienia się: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z art. 
359 ust.2  Prawo zamówień Publicznych  ( Dz. U. Z 2019r. Poz. 2019 ) 
 

2. W punkcie  IX (MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY ) 
zapis: 

          Ofertę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej (decyduje                
 data wpływu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, Plac            
 Wolności 14, 62-860 Opatówek) do dnia: 22.01.2021r. do godz. 13:00 w zamkniętej  
 trwale kopercie na adres: Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, opatrzonej  napisem  
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 1/2021 DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA 

 USŁUG OPIEKUŃCZYCH oraz danymi teleadresowymi składającego ofertę. 
Po otwarciu ofert GOPS w Opatówku skontaktuje się telefonicznie z wybranymi 
osobami. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Opatówek informację o 
udzieleniu/nieudzieleniu zamówienia.  
zmienia się : 

  Ofertę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej (decyduje                
 data wpływu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, Plac            
 Wolności 14, 62-860 Opatówek) do dnia: 25.01.2021r. do godz. 13:00 w zamkniętej  
 trwale kopercie na adres: Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, opatrzonej  napisem  
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 1/2021 DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA 

 USŁUG OPIEKUŃCZYCH oraz danymi teleadresowymi składającego 
 ofertę. 

Po otwarciu ofert GOPS w Opatówku skontaktuje się telefonicznie z wybranymi 
osobami. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Opatówek informację o 
udzieleniu/nieudzieleniu zamówienia.  
 
 



 3. Jednocześnie informuje się, że uległy zmianie załączone poniżej załączniki: 
 
1) załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO 
2) oświadczenie o wykluczeniu 
3) oświadczenie o spełnianiu warunków 
          
  Załączniki dołączono do Uzupełnienia oferty. 

 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu . 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Kierownik 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

(-)  Violetta Galant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Opatówku 62-860 Opatówek Plac Wolności 14, tel. 627618425, 62 7618143; 

• inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Joanna Witkowska- Sołtysiak,  
tel. 62 7618425, 62 7618143. email: gopsopatowek@post.pl, 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia numer ……... "Świadczenia usług 
opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych, wymagających opieki w miejscu 
ich zamieszkania" prowadzonym zgodnie z art. 359 ust 2 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019.); 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74  ustawy z dnia 11 września  
2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019.); dalej „ustawa Pzp”;   

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

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

                 data i podpis 



 

Nazwa oferenta ..................................................................................................................... 

Adres oferenta ....................................................................................................................... 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na .............................................. 

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

oświadczam, że spełniamy warunki wymienione w art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019r.  

   – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 )         

                                                                                 

 

 

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

                                                                                                                                         / podpis/    

 

 

 

 

              

  ................................., dn. .............................                  

 

 

                                                       

                                        



 

Nazwa oferenta ..................................................................................................................... 

Adres oferenta ....................................................................................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na .............................................. 

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

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  11 września 

2019 r. (Dz. U. z  2019r. poz.2019). 

   

                 

 

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

                                                                                                        / podpis/    

 

 

................................., dn. .............................      

                             

                                                                             

 

 


