
Biała Rawska, dnia 28.11.2022 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Rawski/Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Białej Rawskiej 

ul. Kolejowa 9 

96-230 Biała Rawska 

zspbialarawska@wp.pl 

 

 

Znak sprawy: ZSP.070/37/2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Nasze Ekologiczne Pracownie – edycja 

2022, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zapytanie składa się z 6 części, których przedmiotem jest zakup 

i dostawa: 

1) Plansz 

2) Tablic informacyjnych  

3) Środków dydaktycznych 

4) Narzędzi  

5) Rośliny 

6) Pozostałe 

I. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 

130 000 złotych, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu 

udzielenia zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 złotych, do których 

ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: 

Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części Ilość 

Część 1. Plansze  
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DUŻA TABLICA EDUKACYJNA BUDOWA KWIATU - WZÓR F355 1 szt. 

DUŻA TABLICA EDUKACYJNA ZAPYLANIE ROŚLIN - WZÓR F356  1 szt. 

Część 2. Tablice informacyjne 

Tabliczki do oznaczania roślin 100 szt. 

Część 3. Środki dydaktyczne 

Jak stworzyć niezwykły warzywnik – autor Danuta Młoźniak. 1 szt.  

Permakultura w ogrodzie – autor Damien Dekarz. 1 szt.  

Zdrowy ogród – wolny od chemii – autor Brigitte Goss. 1 szt.  

Szkoła cięcia  - autor Lucyna Grabowska, Alicja Grabowska. 1 szt.  

Szkoła cięcia 2 drzewa i krzewy owocowe – autor Lucyna Grabowska, 

Alicja Grabowska. 

1 szt.  

Plansza profili glebowych dwustronna. 1 szt.  

Naturalne okazy kolejnych faz rozwoju fasoli. 1 szt.  

Cykl rozwoju sosny w akrylu. 1 szt.  

Zestaw (25) do badania gleby (azot – fosfor – potas – pH) 1 szt.  

Laska Egnera – laska glebowa 30 cm. 1 szt.  

Część 4. Narzędzia 

Sekator jednoręczny SmartFit™ 10 szt. 

Sekator dźwigniowy, nożycowy L PowerGear™ 1 szt. 

Motyka ogrodowa (haczka) 10 szt. 

Grabie uniwersalne 10 szt. 

Grabie do liści wachlarzowe 10 szt. 

Szpadel ostry 10 szt. 

Widły do kopania 5 szt. 

Taczka wózek duży transportowy ogrodowy otwierany 1 szt. 

Część 5. Rośliny 

jabłoń Kronselska Kronselka 5 szt. 

jabłoń  Antonówka Biała Śmietankowa Półtorafuntowa 5 szt. 

jabłoń Grafsztynek Prawdziwy 5 szt. 

morela Hargrand 5 szt. 

morela Harcot 5 szt. 

śliwa Renkloda Althana 5 szt. 

śliwa Węgierka Zwykła 5 szt. 



wiśnia Łutówka 5 szt. 

grusza Red Fawortyka Czerwona Klapsa Starkrimson 8 szt. 

malina żółta w pojemniku 20 szt. 

malina olbrzymia wczesna w balocie 20 szt. 

borówka amerykańska CHANDLER późna 20 szt. 

jagoda kamczacka Morena 10 szt. 

jagoda kamczacka Wojtek 10 szt. 

Buk Purple Fountain buk fontannowy 3 szt. 

Wiąz holenderski „Wredei” 3 szt. 

Acer palmatum ‘Antropurpureum’ 1 szt. 

Świerk pospolity ‘Virgata’ 1 szt. 

Wiśnia japońska KIKU SHIDARE ZAKURA 3 szt. 

Berberys Thunberga Admiration, 10 szt. 

Berberys Thunberga Smaragd 10 szt. 

Róża westerland 10 szt. 

Róża rumba – bukietowa 10 szt. 

Róże louise odier 10 szt. 

Róże chopin 10 szt. 

Hortensja bukietowa Vanilla Fraise 10 szt. 

Hortensja ogrodowa Royal Red czerwone kwiaty 10 szt. 

Hortensja ogrodowa Vanilla Sky białe kwiaty 10 szt. 

Pęcherznica kalinolistna ‘Red Baron’ 3 szt. 

Pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ 3 szt. 

Tawuła szara ‘Grefsheim’ 18 szt. 

Hibiskusy Ketmia syrysjak ‘White Chifon’ 2 szt. 

Hibiskusy ‘Purple Pillar’ 2 szt. 

Magnolia żółta ‘Yellow River’ 1 szt. 

Hibiscus ‘Lavender Chiffon’ 1 szt. 

Perukowiec Podolski ‘Royal Purple’ Bordowy 3 szt. 

Miniaturowy pachnący Lilak Meyera Palibin 3 szt. 

Złotokap ‘Luburnum anagyroides’ 1 szt. 

Hortensja bukietowa ‘Wim’s Red’ 1 szt. 

Róże rabatowe czerwone 5 szt. 

Róże rabatowe Leonardo – różowe/pomponowe kwiaty 5 szt. 

Róże rabatowe żółte 5 szt. 

Róże rabatowe białe 5 szt. 

Magnolia gwiaździsta Waterlily biała 1 szt. 

Tawułka Younique Ruby Red 6 szt. 

Tawułka Deutschland 6 szt. 

Montgomery Tawułka japońska 6 szt. 

Hosta funkia biała white feather 
5 szt. 

 



Hosta Żółta Gold Bird 8 szt. 

Funkia Risky Business 5 szt. 

Irys Pumila  Niski Cherry Garden 6 szt. 

Irys Bródkowy Germanica Gala Madrit 4 szt. 

Irys Miniaturowy Biało-Zielony 4 szt. 

Irys American Pariot 2 szt. 

Żurawka ‘Purple Palace’, 6 szt. 

Żurawka ‘Electra’ – Heuchera 6 szt. 

Miskant Orange 5 szt. 

Miskant olbrzymi 6 szt. 

Rozplenica Japońska odmiana Viridescens 10 szt. 

Rozplenica Japońska odmiana red head 10 szt. 

Trawa miskant chiński silberspinne 10 szt. 

Konwalnik Nigrescens Czarna Trawa 10 szt. 

Kostrzewa Sina Golden Toupee 10 szt. 

Stipa Pony Tails Ostnica 15 szt. 

Red Baron Imperata cylindryczna 10 szt. 

Lilium Lilia Azjatycka czerwona Diabora 10 szt. 

Lilium Lilia Orientalna Asterian 10 szt. 

Lilium Lilia Trąbkowa African Quenn 10 szt. 

Lilium Lilia Trąbkowa Golden Splendour 10 szt. 

Lilium Lilia Azjatycka Susan Forever 20 szt. 

Irysy Ensata Japoński Angel Mountain 5 szt. 

Irysy Germanica Bródkowy Batik 5 szt. 

Irysy Germanica Bródkowy That Jazz 6 szt. 

Hosta ‘Fire and Ice’ funkia 5 szt. 

Lawenda lekarska 20 szt. 

Tymianek deutscher winter 10 szt. 

Majeranek ogrodowy 10 szt. 

Melisa lekarska 10 szt. 

Bazylia zielona 2 szt. 

Szpinak Matador 1 szt. 

Sałata liściowa Red Salad Bowl 1 szt. 

Rzodkiewka Carmen 1 szt. 

Sałata głowiasta krucha Laibacher 1 szt. 

Pietruszka średniopóźna Lenka 1 szt. 

Pietruszka naciowa Festival 1 szt. 

Marchew Flakkese 2 późna 1 szt. 

Koper Krezus 1 szt. 

Koper Moravan 1 szt. 



Kalarepa Delikatess Weisser 1 szt. 

Jarmuż Halbhoher Gruener 1 szt. 

Fasola żółtostrąkowa karłowa Złota Saxa 1 szt. 

Fasola fioletowostrąkowa karłowa Purple Teepee 1 szt. 

Dynia zwyczajna cukinia Goldena 1 szt. 

Cebula Wolska 1 szt. 

Burak kulisty Czerwona Kula 1 szt. 

Bakłażan Violeta Lunga 3 1 szt. 

Dynia zw. cukinia Zuboda 1 szt. 

Część 6. Pozostałe  

Domki dla owadów 2 szt. 

Ule dydaktyczne 1 szt. 

Budki dla ptaków 2 szt. 

Karmniki/poidełka dla ptaków 2 szt. 

Ławki 10 szt. 

Stoły 5 szt. 

Gazony drewniane/donice 4 szt. 

kompostownik 1 szt.  

zewnętrzne kosze do segregacji odpadów 2 szt. 

palisady 1 szt. 

system nawadniający 4 szt. 

Podłoże ziemia uniwersalna 100 szt. 

Podłoże do Róż 50 szt. 

Podłoże do warzyw  50 szt. 

kora sosnowa 180 szt. 

agrotkanina czarna 4 szt. 

Obornik granulowany bydlęcy naturalny ekologiczny 10 szt. 

Zgodnie z opisem zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa 

wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:  



 nie otwarto w stosunku do nich likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);   

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków, wymagane będą przed 

podpisaniem umowy. 

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.   

2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego 

reprezentacji.  

3. Cena oferty winna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną 

cyfrę powiększa się o jednostkę).   

4. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do należytej realizacji 

zamówienia, w tym transport, rozładunek, montaż, demontaż po zakończeniu terminu 

ekspozycji, instalację oraz obsługę wszystkich elementów infrastruktury, a także 

podatek VAT.   

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert   

VI. OPIS KRYERIÓW OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium 

ceny – 100%.  



Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów w oparciu  

o ustaloną punktację.  

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, 

pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczonych matematycznie w oparciu  

o wzór                    

          cena najniższa  

Punkty za cenę  =  ----------------------------- x 100%                                                     

  cena rozpatrywana  

2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), 

którego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną 

liczbę punktów.  

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 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. 

VII. SPOSÓB I TERMIN SKŁĄDANIA OFERT 

1. Ofertę (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 3) należy przesłać na adres mailowy Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej  –  zspbialarawska@wp.pl  

w nieprzekraczalnym terminie do 07.12.2022 r. do godz. 10.00  

2. W temacie maila należy wpisać treść: Oferta do zapytania ofertowego nr 

ZSP.070/37/2022 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

przekaże Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu następujące informacje:    

 kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia,  

 nazwy Wykonawców,  

 informacje dotyczące punktacji ofert – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

 została złożona po terminie składania ofert,  

 jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego,  

 zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie 

oczywistych omyłek rachunkowych,  

 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  



 Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i niezwłocznie 

zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.    

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza o terminie i miejscu podpisania umowy.  

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:  

 do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty lub nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający podejmie 

decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,  

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć,  

 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMWIAJĄCYM 

1. Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny 

postępowania: (ZSP.070/37/2022) należy kierować:  pisemnie na adres: Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej, ul. Kolejowa 9, 96-230 Biała Rawska  drogą 

elektroniczną na adres: zspbialarawska@wp.pl  

Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach obsługiwanych przez 

programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader  



2. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy mogą zwracać się do 

Zamawiającego  o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść 

pytań kierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami będzie 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Ogłoszenia”.    

XI. 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:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Białej Rawskiej z siedzibą 96-230 Biała Rawska, ul. Kolejowa 9;   

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  

w Białej Rawskiej jest Pani Małgorzata Sibilska, email: zspbialarawska@wp.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

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

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. podjęcia 

działań związanych z prowadzeniem postępowania, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej 

„ustawa Pzp”;  

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym 

Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów  

powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas archiwizacji oraz czas 

niezbędny do zweryfikowania prawidłowości przeprowadzonego postępowania i jego 

realizacji;   

6. podanie Pani/Pana danych jest wymogiem podjęcia działań związanych z wykonaniem 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. podjęcia działań związanych  



z prowadzeniem postępowania, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. 

Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest brak 

możliwości uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do 

którego nie stosuje się ustawy Pzp oraz brak możliwości wykonania umowy;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  8) 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;   

8. 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.  

9. ŁCW dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej   

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową tratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystywaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

10. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO.  

 Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 

13 RODO względem osób fizycznych, których dane dotyczą i od których dane 

te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: 

skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, 



pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w 

jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami 

(art. 13 ust. 4 RODO);  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa 

w art. 14 ust. 5 RODO.  

 

 

 

      Jolanta Popłońska 

  

                                                                        Dyrektor Zespołu 

                                                                     Szkół Ponadpodstawowych 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

danych osobowych.  
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego.  


