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ZAPYTANIE OTWARTE 
na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa aplikacji mobilnej dla respondentów  
w projekcie „Znaczenie perspektyw czasowych dla dynamiki stanów afektywnych, motywacji  

i poziomu wykonania w sporcie:  
Weryfikacja modelu teoretycznego 
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1. ZAMAWIAJĄCY 
 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 
 

REGON 24000001258 
NIP: 525-001-12-66 
fax (22) 635-79-91 
www.psych.uw.edu.pl 
e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl 

Adres mailowy do kontaktów w sprawie zapytania: 
e-mail: zamowienia@psych.uw.edu.pl 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
I. Część ogólna 

 

1. Niniejszy przedmiot zamówienia zakłada stworzenie aplikacji mobilnej działającej na urządzeniach przenośnych. Aplikacja 

będzie dedykowana na smartfony z możliwością uruchomienia na tabletach. 

2. Głównym celem jest zebranie danych kwestionariuszowych oraz informacji dotyczących realizacji planów treningowych 

przez sportowców. Dane te będą wykorzystane do analiz w ramach projektu badającego znaczenie perspektyw czasowych  

w sporcie. 

3. System nawigacji aplikacji musi zostać zaprojektowany zgodnie z aktualnymi zasadami tworzenia aplikacji mobilnych. 

Nawigacja w aplikacji powinna być intuicyjna oraz ergonomiczna dla użytkownika, zapewniać łatwy dostęp do poszukiwanej 

treści za pośrednictwem modułów, stanowić przejrzysty i zrozumiały system komunikacji. 

4. Zastosowane rozwiązania będą minimalizować liczbę czynności, które musi wykonać użytkownik korzystając z danej funkcji. 

5. Głównymi atutami aplikacji mają być: przejrzystość, dostępność, intuicyjność, podręczność oraz praktyczne zastosowanie 

do celów opisywanego projektu badawczego. 

6. Wszelkie treści tekstowe stanowiące kontent w języku polskim, przygotuje i dostarczy Zamawiający. 

7. Struktura aplikacji będzie opierać się min. na 3 modułach – kwestionariuszowym, treningowym oraz panelu kontaktu  

z badaczami (umożliwiającego przesyłanie wiadomości na linii badacz-respondent). 
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8. Dane moduły będą responsywne z aplikacjami dotyczącymi aktywności sportowej (m.in. Garmin, Polar, Suunto, Strava, 

Nike Run, Runtastic). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego przygotowania aplikacji: konsultacje z Zamawiającym, opracowanie 

oprogramowania, stworzenie systemu baz danych na serwerze, stworzenie szaty graficznej aplikacji, wdrożenie aplikacji oraz 

obsługa bieżąca. Zamawiający zastrzega sobie zmianę nazwy lub konfiguracje nazw dotyczących podstawowych pozycji. 

10. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania aplikacji przez 48 miesięcy oraz rozwój i wsparcie techniczne. 

11.Wykonawca w ramach aplikacji stworzy również panel administracyjny oraz przeszkoli oddelegowane przez 

Zamawiającego osoby będące administratorami niniejszej aplikacji. 

12. Dostarczone oprogramowanie będzie funkcjonowało w oparciu o dedykowany serwer aplikacji (zawierający odrębną bazę 

danych). Część informacji powinno trafiać do bazy danych automatycznie, po ich pobraniu ze zintegrowanych aplikacji oraz 

portali internetowych, zgodnie z tymi, które zostaną wskazane w poniższym opisie szczegółowym, a część powinna być 

wprowadzana bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne np. za pośrednictwem dedykowanego panelu administracyjnego.  

13. Aplikacja będzie dostępna tylko dla wybranych użytkowników – wskazanych jako osoby badane w projekcie. Aplikacja 

będzie możliwa do pobrania bezpłatnie w sklepach aplikacji Google Play i App Store. 

14. Na etapie konsultacji i wykonania aplikacji odbędą się minimum 3 spotkania Zamawiającego z Wykonawcą, w celu 

omówienia dotychczasowych postępów prac nad aplikacją oraz zaplanowanie kolejnych etapów prac związanych  

z przedmiotem zamówienia. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Podstawowe informacje dotyczące wykonania aplikacji 

Informacje ogólne: 

Nazwa i przedmiot zamówienia  Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa aplikacji mobilnej dla 

respondentów w projekcie „Znaczenie perspektyw czasowych dla dynamiki stanów 

afektywnych, motywacji i poziomu wykonania w sporcie: Weryfikacja modelu 

teoretycznego”. 

Grupa odbiorców  Osoby badane w projekcie (sportowcy) 

Wersja językowa  Polska 

Założenia: 

Cel:  Zebranie danych kwestionariuszowych oraz treningowych niezbędnych do wykonania 

analiz w ramach projektu badającego perspektywy czasowe w kontekście rywalizacji 

sportowej. 

Nawigacja i struktura: 

1. Aplikacja składać się będzie min. z 3 modułów – kwestionariuszowego, treningowego oraz panelu kontaktu  

z badaczami (umożliwiającego przesyłanie wiadomości na linii badacz-respondent). 

2. System nawigacji aplikacji mobilnej musi zostać zaprojektowany zgodnie z aktualnymi zasadami tworzenia 

aplikacji mobilnych. 

3. Aplikacja powinna wyświetlać ekran powitalny z regulaminem i checkboxem potwierdzający akceptację 

regulaminu użytkowania aplikacji (oraz informacje o RODO) podczas jej pierwszego użycia. 

4. Nawigacja musi być intuicyjna dla użytkownika, zapewniać łatwy dostęp do poszukiwanej treści, stanowić 

przejrzysty i zrozumiały system komunikacji. 



 

5. Wskazane jest zachowanie podstawowych zasad zapewniających wysoki poziom ergonomii w zakresie 

rozmieszczenia elementów/modułów/przycisków aplikacji mobilnej. Struktura aplikacji powinna być 

nowoczesna oraz przede wszystkim intuicyjna. 

6. Struktura prezentowanych informacji powinna być spójna i zrozumiała dla użytkownika. 

7. Hierarchia informacji nie powinna być zbyt głęboka, aby nie utrudniać użytkownikowi docierania do wszystkich 

sekcji. 

8. Elementy ekranu powinny sprzyjać i zachęcać do nawigacji. 

9. Etykiety przycisków powinny być informatywne (dostarczać pełnej informacji). 

Szata graficzna aplikacji mobilnej: 

1. Wykonawca po zawarciu umowy przygotuje i przedstawi min. 2 projekty graficzne, zgodne z systemem 

identyfikacji wizualnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

2. Interfejs aplikacji powinien być atrakcyjny wizualnie i estetycznie, przejrzysty i czytelny. Projekty graficzne będą 

wykonane przez profesjonalnego grafika. 

3. Podstawowe elementy szaty graficznej: strona startowa aplikacji; ikony ekranów głównych charakterystyczne 

dla poszczególnych modułów; listy zawierające element graficzny (ikona, zdjęcie, itp.) oraz tekst; strony 

prezentacji poszczególnych treści, zawierające elementy graficzne, tekstowe, multimedialne, itp; elementy 

nawigacyjne; inne niezbędne dla zapewnienia przejrzystości prezentowanych informacji i łatwości użytkowania 

aplikacji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag zamawiającego w opracowaniu projektów graficznych. 

5. Wykonawca przekaże zamawiającemu wersje bazowe wszystkich elementów graficznych zastosowanych  

w projektach, umożliwiające tworzenie na ich podstawie kolejnych elementów. 

 

2.Wymagania techniczne aplikacji: 

a) Aplikacja mobilna będąca przedmiotem zamówienia musi działać na wszystkich urządzeniach mobilnych 

wykorzystujących system Android (od wersji 5.0 i wyżej), Apple iOS (10.0 i wyżej). 

b) Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną oraz kody źródłowe aplikacji mobilnej. 

c) Wykonawca w ramach wdrożenia umieści aplikacje do sklepów internetowych – w Google Play i App Store. 

d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu pliki niezbędne do umieszczenia aplikacji w wyżej umieszczonych sklepach 

internetowych, a także do pobrania aplikacji ze strony internetowej Zamawiającego. 

4. Obsługa i szkolenie moderatorów aplikacji 

a) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do obsługi aplikacji przez 48 miesięcy  

od terminu przekazania aplikacji na rzecz Zamawiającego.  

b) Ponadto Zamawiający zorganizuje szkolenie z zakresu prowadzenia, moderowania i zarządzania panelem administracyjnym 

aplikacji dla oddelegowanych pracowników Zamawiającego (od 2 do 5 osób).  

5. Gwarancja: 

a) Na dostarczony i wdrożony System Wykonawca udzieli 48 miesięcznej gwarancji. W ramach gwarancji Wykonawca 

zobowiązuje się do: 

▪ nieodpłatnego usuwania wad, w szczególności niezgodności Systemu z dostarczoną dokumentacją, 

▪ pomocy w analizie kodu źródłowego oraz dokumentacji systemu, 

▪ udzielania administratorom wyjaśnień dotyczących użytkowania i eksploatacji wykonanego systemu, 

▪ pomocy w dokonywaniu zmian w systemie, 



 

▪ pomocy w optymalizacji pracy systemu, bezpośredniej diagnostyki w docelowej lokalizacji Zamawiającego, 

z wykorzystaniem metody zdalnego dostępu. 

 
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach, o których odpowiednio mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 
ustawy oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k 
Rozporządzenia sankcyjnego i wybór oferty nie będzie prowadzić do udzielania lub 
dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych 
zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 
3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, 
art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), 
art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 
2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:  

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z 
siedzibą w Rosji;  

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności 
bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w 
lit. a) niniejszego ustępu; lub  

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub 
pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu - w tym 
podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w 
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada 
na nich ponad 10 % wartości zamówienia.  

• nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. poz. 835). 

• prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usługi uprawniających do 
wykonania zadania, 

• dysponują potencjałem ludzkim zdolnym do wykonania zamówienia, 

• posiadają sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zamówienia, 

• przedstawią w wyznaczonym terminie kompletną i podpisaną ofertę, 

2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy w ramach niniejszego postępowania 
złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające nieprawdę. 

3. Zamawiający wykluczy wykonawcę, którego oferta Wykonawcy w postępowaniach 
prowadzonych poprzednio przez Uniwersytet Warszawski została odrzucona z powodu 
poświadczenia nieprawdy. 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń 
/dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym. 



 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w odniesieniu do poszczególnych 
części projektu (zmiany metodologii, czasu realizacji, sposobu realizacji itp.). 

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli: 

• jej treść nie odpowiada treści Zapytania otwartego, 

• jest ona niezgodna z Kodeksem cywilnym, 

• nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 

• złożył ofertę po terminie składania ofert 

• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

• zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

• jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

• podlega on wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

7. Zamawiający poprawi w ofercie: 

• oczywiste omyłki pisarskie, 

• oczywiste omyłki rachunkowe, 

• inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem otwartym 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności: 

• wszelkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich 
konsekwencji,  

• omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, 
przyjmując za poprawny zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń 
arytmetycznych. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, 
dokumentów, pełnomocnictw załączonych do oferty, uzupełnienia wymaganych oświadczeń, 
dokumentów, pełnomocnictw. Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane, o dodatkowe 
informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

10. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 
rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy. 

11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień 
zostanie uznane również złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepopartych 
dowodami), o których mowa w ust. 9 powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz 
ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi niewykluczonymi 
Wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej spośród 
pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), jeżeli Wykonawca, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy. Czynność wyboru 
kolejnej oferty najwyżej ocenionej, spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem 



 

ofert), Zamawiający może powtarzać, jeżeli kolejny Wykonawca uchyli się od zawarcia 
umowy. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

• zmiany treści zapytania otwartego przed upływem terminu składania ofert, 

• unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, także po wyborze 
najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy bez podania przyczyny. 

15. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi 
lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zapytaniem ofertowym, w 
tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ewentualnych szkód, w szczególności w 
przypadku unieważnienia przez Zamawiającego niniejszego postępowania. 
 

 
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w 
aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione 
do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas 
dołączone do oferty. 

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

6. Oferta powinna obejmować: 

• cenę zamawianej usługi,  

• Wykaz posiadanego doświadczenia  

• Referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie umowy 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z 
wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. 

 
Oferty należy przesłać w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres: 
zamowienia@psych.uw.edu.pl;  
 
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: do dnia 21.02.2023r. do godziny 10:00 
 

6. OCENA OFERT 
 

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym ZO, powinien w cenie 
brutto za realizację przedmiotu zamówienia ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty 
i rabaty. 

Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt. 5. 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami: 
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Kryteria oceny: 

 

  Kryterium Waga 

A Cena zamówienia brutto  50 

B Doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych 50 

  RAZEM 100 

 

A. Cena zamówienia brutto 
 
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 50 punktów. Liczba punktów poszczególnym Wykonawcom 
za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady: 
Oferta o najniższej cenie otrzyma 50 punktów. 
Pozostałe oferty - liczba punktów wyliczona wg wzoru: 

cena najniższa 

Ci  = ----------------------------------------------- x 50 pkt 

cena oferty badanej 

 

i               - numer oferty badanej 

Ci             - liczba punktów za kryterium „CENA” (oferty badanej) 

cena oferty badanej - cena brutto z OFERTY 

 

 

B. Doświadczenie w realizacji aplikacji mobilnych. 

Kryterium temu zostaje przypisane maksymalnie 50 punktów. Ilość punktów poszczególnym 
Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:  

Przygotowanie 2 lub mniej usług spełniających w/w warunki - 0 pkt. 

Przygotowanie 3 - 4 usług spełniających w/w warunki - 10 pkt. 

Przygotowanie 5 -6 usług spełniających w/w warunki – 20 pkt. 

Przygotowanie 7 - 10 usług spełniających w/w warunki – 30 pkt. 

Przygotowanie 11 - 15 usług spełniających w/w warunki – 40 pkt. 

Przygotowanie 16 i więcej usług spełniających w/w warunki – 50 pkt. 



 

Punkty przyznawane będą na podstawie załączonych do oferty referencji lub innych 

dokumentów potwierdzających należytą realizację usługi. 

 

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane. Zostanie 

wybrany oferent, który uzyska największą liczbę punktów. 

 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów  
O wyniku dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną poinformowani drogą e-
mailową. 
 

7. DODATKOWE INFORMACJE 
 

• W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa. 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji 
umowy z najlepszymi oferentami. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. 

• Cena podana w innej walucie niż PLN przeliczona zostanie z Tabeli Kursu walut na stronie 
Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert. 

 



 

Załącznik nr 1. Wzór formularza do zapytania otwartego 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie:  
 

ZAPYTANIE OTWARTE 
na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługę aplikacji mobilnej dla respondentów  
w projekcie „Znaczenie perspektyw czasowych dla dynamiki stanów afektywnych, motywacji  

i poziomu wykonania w sporcie:  
Weryfikacja modelu teoretycznego 

W.Ps-361/25/2022 
składam niniejszą ofertę: 

 

 
Wykonawca: ……………………………………………. 
 
Adres Wykonawcy: ……………………………. 
  
Tel. ………………….……..., e-mail …………………………….. 
 
Nr NIP……………………………………….., nr REGON: ………………………… 
 

Kryteria     
A. Cena zamówienia  

 
 
................ 
/Wartość 
netto/ 

 
................ 
/Podatek VAT/ 
 

 
................ 
/Wartość 
brutto/ 

B. Doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych  
………………….. liczba  usług 

 

 
Do oferty dołączam: 

 Wykaz zrealizowanych usług 
 

 
 
Oświadczam, że: 

• zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jej treść, 

• oświadczam, że nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym*, 

• uważam się za związanego(ą) ofertą przez okres wskazany w treści zapytania otwartego, 

• posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia; 

• posiadam odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne, umożliwiające realizację usługi, 
stanowiącej przedmiot niniejszego Zapytania otwartego,  

• posiadam sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zlecenia, 

• w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do zawarcia 
pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

• wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, 



 

• nie podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w  art. 108 
ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy, ustawy oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego i wybór oferty nie będzie prowadzić do 
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych 
zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 
lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. 
h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z 
udziałem:  
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 
w Rosji;  
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 
pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub  
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu - w tym 
podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % 
wartości zamówienia.  

• nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

• wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu otwartym ** 
 

------------------------ 
*) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
**) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 
art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie) 

 
 

 

………………………………                                                  ….………………………….. 
        Miejscowość i data                                                                Podpis Wykonawcy 
 

 

 



 

 
Załącznik nr 2 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski 

dla reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów spółek lub innych podmiotów 

współpracujących lub kontaktujących się z Uniwersytetem Warszawskim 

 

 

1. Administrator 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie weryfikacji osiągniętych efektów 

uczelnia jest Uniwersytet Warszawski (UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

Z administratorem można kontaktować się: 

▪ listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

▪ telefonicznie: 22 55 20 000. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we 

wszystkich sprawach  dotyczących   przetwarzania   danych  osobowych  oraz  korzystania  z   praw   

związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl. 

 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji związanych  

z realizacją i obsługą umowy. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

▪ zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy UW a podmiotem, z którym powiązana jest dana osoba lub 

w imieniu którego ona działa, jak również weryfikacji tego podmiotu (np. klienta, kontrahenta lub 

innego podmiotu kontaktującego się z Uniwersytetem Warszawskim) oraz bieżącego kontaktu z tym 

podmiotem – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO1; 

▪ realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o 

rachunkowości oraz przepisów regulujących prowadzenie postępowań przez uprawnione podmioty – 

podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

▪ realizacja zadania w interesie publicznym – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 

ust. 1 lit. e RODO; 

▪ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym 

postępowaniu pozasądowym – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO; 

▪ archiwalnych (dowodowych) polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby 

udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na UW – podstawę przetwarzania 

danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Odbiorcy danych 

Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać 

dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych. 

                                                           
1 Rozporządzenie 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 r., str. 1, z późn. zm.), dalej jako „RODO”. 

mailto:iod@adm.uw.edu.pl


 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim 

uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże 

się konieczność przetwarzania danych osobowych. 

5. Okres przetwarzania danych osobowych 

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, 

przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:  

▪ rachunkowe, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, 

transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, 

rozliczone lub przedawnione;  

▪ podatkowe, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 

podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy;  

▪ w zakresie realizacji przez UW czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa – przez okres wynikający z tych przepisów;  

▪ w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów UW stanowiących podstawę tego 

przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania 

danych przez UW;  

▪ w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do 

momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.  

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do: 

▪ dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

▪ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

▪ usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 

▪ sprzeciwu; 

▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

7. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację celów 

wskazanych w punkcie 3. 

8. Źródło pochodzenia danych osobowych 

Dane osobowe jakie UW przetwarza, pochodzą od klienta bądź kontrahenta lub innego podmiotu 

kontaktującego się z UW, bądź ze źródeł powszechnie dostępnych. Kategorie danych osobowych osób 

powiązanych ze spółkami lub innymi podmiotami (np. członków organów tych podmiotów), w tym 

beneficjentów rzeczywistych, są tożsame z kategoriami pochodzącymi z publiczne dostępnych źródeł 

lub kategoriami przekazanymi przez klienta bądź kontrahenta UW lub przez inny podmiot kontaktujący 

się z UW.  

  



 

Załącznik nr 3 Wykaz posiadanego doświadczenia  

 

 

Nazwa instytucji  Okres realizacji 

  

  

  

 
 

…………………………………. 

data i podpis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


