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ZAWIADOMIENI O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA NA: 
Opracowanie dokumentacji zgodnej z RODO w Żegludze Świnoujskiej 

 

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym zaproszeniu dokonano zmiany treści: 
Było: 

6. Do oferty należy dołączyć: 
1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności 

gospodarczej, 
2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia 

obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 200 tys. zł., 
3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 2 zamówień odpowiadających 
swoim rodzajem i zakresem przedmiot zaproszenia tj. opracowania i wsparcia w zakresie wdrożenia 
dokumentacji RODO w jednostce sektora finansów publicznych zatrudniających nie mniej, iż 180 osób 
– każde z podaniem zakresu prac oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami 
potwierdzającymi należyte wykonanie dokumentacji RODO i należyte wypełnianie obowiązków 
wynikających ze wspierania w zakresie opracowanej dokumentacji, 

4) oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiadające specyfice prac doświadczenie 
zawodowe, 

5) wstępna koncepcja - konspekt zawierający zakres przedmiotowy przedmiotu zaproszenia  
z załącznikami. 

Przedmiotowe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność  
z oryginałem”. 

 
Zmienia się na: 

6. Do oferty należy dołączyć: 
1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności 

gospodarczej, 
2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia 

obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 200 tys. zł., 
3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 2 zamówień odpowiadających 
swoim rodzajem i zakresem przedmiot zaproszenia tj. opracowania i wsparcia w zakresie wdrożenia 
dokumentacji RODO w jednostce zatrudniającej nie mniej, niż 180 osób – każde z podaniem zakresu 
prac oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie 
dokumentacji RODO i należyte wypełnianie obowiązków wynikających ze wspierania  
w zakresie opracowanej dokumentacji, 

4) oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiadające specyfice prac doświadczenie 



zawodowe, 
5) wstępna koncepcja - konspekt zawierający zakres przedmiotowy zaproszenia z załącznikami (przy 

opracowaniu konspektu Wykonawca winien kierować się posiadanym doświadczeniem oraz zapisami 
stosownych ustaw i rozporządzeń). 

Przedmiotowe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność  
z oryginałem”. 

 

Było: 
9. Zamawiający wybierze ofertę na podstawie nw. kryteriów: 

1) Kryterium „Cena” Czp: 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie 
zgodnie z poniższym wzorem: 
  C min 
Czp =-------------------------x 15 % x 100 

Co 
Czp – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena” 
Cmin – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 
Co – cena oferty badanej 
Waga kryterium: 15 pkt. 

2) Kryterium – „Wstępna koncepcja-konspekt” Wkk: 
Opis sposobu obliczania kryterium wstępna koncepcja-konspekt: 
Każdy z członków zespołu wyznaczonego do wyboru Wykonawcy w zakresie objętym przedmiotem 
zaproszenia przyzna indywidualnie punkt dla każdego Wykonawcy. Suma punktów zostanie podzielo-
na przez ilość członków zespołu. 

Waga kryterium 85 pkt 
SUMA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA 

Suma punktów = Czp + Wkk 

Czp - ilość otrzymanych punktów za kryterium „Cena” 
Wkk - ilość otrzymanych punktów za kryterium „Wstępna koncepcja-konspekt”  
Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Zmienia się na: 
9. Zamawiający wybierze ofertę na podstawie nw. kryteriów: 

1) Kryterium „Cena” Czp: 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie 
zgodnie z poniższym wzorem: 
  C min 
Czp =-------------------------x 15 % x 100 

Co 
Czp – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena” 
Cmin – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 
Co – cena oferty badanej 
Waga kryterium: 15 pkt. 

2) Kryterium – „Wstępna koncepcja-konspekt” Wkk: 
Opis sposobu obliczania kryterium wstępna koncepcja-konspekt: 
Każdy z członków zespołu wyznaczonego do wyboru Wykonawcy w zakresie objętym przedmiotem 
zaproszenia po zapoznaniu się z treścią wstępnej koncepcji przyzna indywidualnie punkty dla każdego 
Wykonawcy. Suma punktów zostanie podzielona przez ilość członków zespołu i stanowić będzie śred-
nią arytmetyczną, która zostanie przyznana Wykonawcy.  

Waga kryterium 85 pkt 
SUMA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA 
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Suma punktów = Czp + Wkk 

Czp - ilość otrzymanych punktów za kryterium „Cena” 
Wkk - ilość otrzymanych punktów (w ramach średniej arytmetycznej) za kryterium „Wstępna kon-
cepcja-konspekt”  
Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pozostałe zapisy zaproszenia pozostają bez zmian. 
 

Dyrektor  
Żeglugi Świnoujskiej 

Oryginał podpisu w dokumentacji postępowania 
mgr Paweł Szynkaruk 

 
 


