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Chełmża, dnia 17 lutego 2020 r. 

PIR.271.1.2020 

 

 

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO   

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża, 

www.bip.gminachelmza.pl w dniu 13 lutego 2020 r. 

Zamawiający: Wójt Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża 

Przedmiot zamówienia: Sporządzenie 5 (pięciu) projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża. 

 

 

Zmienia się punkt IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Punkt 1, który 

otrzymuje brzmienie: 

1.Wykonawca powinien posiadać odpowiednie doświadczenie związane z realizacją 

zamówienia. Dla każdego zadania odrębnie obowiązuje spełnienie przez oferenta 

warunków: 

1) posiadania uprawnień, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

2) zabezpieczenia wykonania zamówienia w postaci polisy, tj. główny projektant musi 

posiadać polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 

wyniknąć w związku z wykonywaniem zawodu; 

3) spełnienia przez głównego projektanta planu jednego z warunków określonych w art. 5 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

wykonania opracowań o wielkości, tematyce podobnej do przedmiotu zamówienia: 

- sporządzenia w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert co najmniej 2 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o powierzchni co najmniej 5 

ha każdy, dla terenów miejskich/wiejskich częściowo zabudowanych każdy – a 

uchwały w sprawie planów miejscowych są obowiązujące,  

- posiadania co najmniej 5 letniego doświadczenia w kierowaniu zespołami projektowymi 

opracowującymi plany zagospodarowania przestrzennego w charakterze głównego 

projektanta.   

 

 

Zmienia się punkt VI. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY, który otrzymuje brzmienie:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w następującej formie do wyboru: 

- osobiście w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 (pokój 19), 87-140 Chełmża,  

- przesłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 

aby została doręczona do dnia 2 marca 2020 r. do godziny 1200. 

Zamkniętą kopertę należy oznaczyć następująco: „Zamawiający: Wójt Gminy Chełmża, ul. 

Wodna 2, 87-140 Chełmża. Oferta na sporządzenie 5 (pięciu) projektów miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża. Nie otwierać przed 2 marca 2020 r. 

godz.12.30”.  

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 2 marca 2020 r. o godzinie 12.30, w Urzędzie Gminy 

Chełmża, ul. Wodna 2, sala nr 4.   

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od osoby prowadzącej postępowanie:  

Elżbieta Kornalewska, Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, tel. 056 675 60 

76 do 78 wew.47, e-mail: elzbietakornalewska@gminachelmza.pl 

 

Wprowadza się załącznik do zapytania ofertowego tj. Załącznik nr 6 KLAUZULA 

INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  

 

Pozostałe warunki pozostają bez zmiany.  

 

 

 

 

 
Z upoważnienia Wójta Gminy Chełmża 

Zastępca Wójta Kazimierz Bober 

.................................... 
( Zamawiający  podpis osoby upoważnionej ) 

 

  

mailto:elzbietakornalewska@gminachelmza.pl


3 

 

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z zapytaniem ofertowym do 30  000 

euro, prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

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 04.05.2018, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 

Chełmża, 

2.  Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany 

inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres 

iodo@gminachelmza.pl.* 

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

związanym z zapytaniem ofertowym dot.  Sporządzenie 5 (pięciu) projektów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Gminy w Chełmży 

prowadzący przedmiotowe zapytanie ofertowe; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcja działania archiwum 

zakładowego, a okres przechowywania będzie zależał od kategorii sprawy wynikającej z 

Rzeczowego Wykazu Akt; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. 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 których mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

 

*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 

zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami 

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. 

 


