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D  Y  R  E  K  T  O  R 
SP ZOZ 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
Nr 3 w Rybniku 

 

dr Jarosław Madowicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kod CPV:  34130000-7  Pojazdy silnikowe do transportu towarów 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 
3,5 tony – 1 szt. 

 
(postępowanie nr DZPZ-590-NS/487-2022) 

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – 
Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto 

 



Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

Tel.: +48 32 421 12 88 

https://platform
 e-mail: zp@szpital.rybnik.pl   Url: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik  
 

Strona 2 z 6 

 

 

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZPZ-590-NS/487-2022   

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

  

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik 

REGON: 272780323;  

NIP: 642-25-85-351;  

KRS: 0000067701 

e-mail: zp@szpital.rybnik.pl  

telefon: (32) 429-12-88 

Link do profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik 
godziny pracy: pn. – pt. od 7

30
 do 15

05
 

2. Niniejsze postępowanie prowadzi: 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (DZPZ), pok. 126 (Budynek Główny). 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 

2021 r. samochodu dostawczego na potrzeby  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – 

Formularz cenowy i w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy. 

3. Maksymalna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 155 

000,00 zł brutto. 

4. Zamawiający zastrzega, że ocenie nie będą podlegały oferty których łączna cena brutto za realizację 

zamówienia będzie przekraczała 153 750,00 zł brutto 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego lub stosownych załączników do 

zapytania (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym 

poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie zamieszczając stosowną informację na stronie 

internetowej, na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania 

przyczyny. 

 

  

1. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert przy czym w terminie nie później niż do 30 dni od 

dnia zawarcia umowy. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego –  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik 

3. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – 

Wzór umowy 

 

1. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki: 

1) Zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania ofertowego. 

2) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. 

3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości zamówienia. 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 
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V. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT  

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

4) Dysponować przynajmniej jednym serwisem na terenie powiatu rybnickiego, w którym możliwe jest 

dokonanie wszystkich czynności wymaganych do zachowania udzielonej gwarancji, w szczególności 

konserwacji, przeglądów technicznych, serwisu i naprawy. 

5) Wykonawca niespełniający warunków zostanie z postępowania wykluczony. Spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu będzie ocenianie na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

6) Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty 

(załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). 

1. Ocenie według poniższych kryteriów będą podlegać tylko oferty nieodrzucone oraz spełniające wszystkie 

wymogi formalne określone w Zapytaniu ofertowym. 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej kryteria: 

1) Cena brutto – 50%, 

2) Termin realizacji  – 50% 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

4. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt. 

5. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z 

niższą ceną. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach: 

1) Punkty w kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru: 
Liczba punktów = (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 50 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku; 

2) Punkty w kryterium „termin realizacji” zostaną obliczone według wzoru: 
Liczba punktów = (termin dostaw wskazany w ofercie z najkrótszym terminem dostawy/ termin dostawy 

wskazany w ofercie badanej) x 50 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku; 

  
UWAGA: Zamawiający informuje, że po dokonaniu czynności badania ofert zastrzega możliwość przeprowadzenia 

negocjacji dotyczących uzupełnienia i doprecyzowania przedmiotu zamówienia pod względem jakościowym 

lub zmierzającym do obniżenia cen ofertowych. 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

2. Ofertę stanowi: 

a) wypełniony Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

b) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z 

innych dokumentów dołączonych do oferty); 

3. Ofertę należy złożyć w języku polskim,   

4.  Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane 

przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą 

reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub 

pełnomocnictwa. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) należy 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (do oferty należy dołączyć dokument 

potwierdzający ustanowienie pełnomocnika). 

6. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikacje osoby składającej podpis. 

7. Wszelkie skreślenia, poprawki, których dokonał Wykonawca w ofercie winny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

9. Oferty, których treść Wykonawca zmieni po upływie terminu składania ofert, Zamawiający odrzuci. 

10. Walutą ceny oferty jest złoty polski. Zamawiający nie przewiduje stosowania walut obcych w rozliczeniu.  

11. Wykonawca w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ustala całkowitą  cenę 

oferty  (cena  brutto),  która  musi obejmować  wszelkie obciążenia  związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a także 

podatki, w tym podatek od towarów i usług  

12. Cena  musi  uwzględniać  wymagania  niniejszego  Zapytania  ofertowego  i  opisu  przedmiotu zamówienia 

13. Wykonawca dokonując kalkulacji warunków cenowych oferty jest zobowiązany do przestrzegania zasad 

uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem iż cena lub koszt lub ich istotne składowe nie mogą być rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia.  

14. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę winny być uwzględnione w cenie oferty. 

15. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, a płatność 

nastąpi zgodnie z zapisami Umowy. 

16. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia należy 

wykonać zgodnie z zasadami matematycznymi (decyduje trzecia cyfra po przecinku tj. jeśli trzecia cyfra mieści 

się w przedziale 0-4 – obowiązuje zaokrąglenie w dół, a jeśli mieści się w przedziale 5-9 – obowiązuje 

zaokrąglenie w górę) 

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

18. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem 

terminu składania ofert.  

19. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

20. Tajemnica przedsiębiorstwa:   

1) Zamawiający informuje, że składane przez Wykonawców oferty są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili 

ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm.), jeśli 

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (brak jednoznacznego wskazania, które 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 

składane w trakcie niniejszego zamówienia są jawne bez zastrzeżeń);  

2) ujawnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

a) udostępnienie – po złożeniu wniosku (forma pisemna, elektroniczna lub faks) – należy podać informację o 

żądanym zakresie i formie udostępnienia dokumentów  

b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres 

informacji, które mogą być udostępnione;  

c) Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów, z uwzględnieniem czynności, o których mowa w 

lit. b; 

3) w  przypadku,  gdy  oferta  zawiera  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa w  rozumieniu  art.  

11 ust.  2  ustawy,  o  której  mowa  w  pkt  1),  Wykonawca  winien w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: 

„DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych informacji w 

złożonej ofercie. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta 

jest otwierana, a także informacji dotyczących ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie; 

5) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 września 2022 r. do godz. 14:00 
2. Ofertę należy przesłać: 
a) w formie pisemnej na adres:    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik  (Dział zamówień publicznych i 

zaopatrzenia) z dopiskiem na kopercie: oferta – dostawa samochodu. 
lub  
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IX. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

b) w formie elektronicznej na adres: zp@szpital.rybnik.pl w temacie wiadomości wpisując: oferta – dostawa 
samochodu. 

 

 
 

1. Po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert Zamawiający dokona ich analizy i oceny zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym zapytaniu. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert lub uzupełnienia dokumentów wymaganych w zapytaniu. 

3. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 

szczegółowymi informacjami dotyczącymi przedmiotu zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. W przypadku, gdy zaoferowana cena budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zwraca 

się o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco 

niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

a) Wykonawca, który złożył ofertę, zostanie wykluczony z postępowania; 

b) oferta została złożona po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, 

c) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 

d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

e) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień o których mowa w pkt. 4 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

lub nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia; 

f) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie wyjaśnił wątpliwości bądź niejasności lub nie 

uzupełnił braków formalnych; 

g) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

h) jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny niestanowiące omyłek rachunkowych; 

i) jest nieważna na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

j) z innych uzasadnionych przyczyn, w szczególności gdy Wykonawca podał nieprawdziwe lub wprowadzające w 

błąd dane, co mogło mieć wpływ na wynik postępowania. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który wcześniej wykonał nienależycie na rzecz Zamawiającego 

zamówienia publiczne w szczególności: nie wykonał zamówienia w umówionym terminie, nie dostarczył 

przedmiotu zamówienia o właściwej jakości i parametrach, nie wywiązał się w terminie z warunków gwarancji 

lub rękojmi, wykonał zamówienie, które było obarczone wadami powodującymi konieczność poniesienia 

dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez Zamawiającego. 
7. Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została odrzucona o powodach odrzucenia 

oferty podając uzasadnienie. Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany w ofercie adres e-mail. 

Odpowiedzialność za podanie niewłaściwego adresu e-mail ponosi Wykonawca. 

8. Zamawiający w każdej chwili może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

 

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” 

a) Zamawiający informuje, że:  

- administratorem danych osobowych jest SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46,  

44-200 Rybnik; 

- inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku jest Inspektor Danych Osobowych, 

kontakt: iodo@szpital.rybnik.pl; 

VIII. OCENA OFERT 
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X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym; 

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. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy 

pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z późn. zmianami), i/lub posłaniec (kurier) 

dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi 

dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzenia komunikacji 

elektronicznej. 

- Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego nienaruszalność). Jeżeli okres 

obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator przechowuje 

protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Administrator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia 

wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej 

nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1). 

- Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

- Ma Pani/Pan prawo do: 

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; 

żądania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;  

żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby. 

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO 

oraz Ustawy pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. 

- 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. 

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO. 

- Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z 

art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane mogą zostać przekazane Administratorowi w związku z 

prowadzonym postępowaniem i które Administrator pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział w 

postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i 

realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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