




PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HODOWLANE 

,,GAŁOPOL" Sp. z o.o. 

Gałowo, ul. Wierzbowa 10; 64-500 Szamotuły 

G: Inne informacje: 

1. Do zamówienia i realizacji ww. zapytania ofertowego me stosuje się przepisów Prawo

zamówień publicznych.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert,

jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od

zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. 1 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego

etapie - bez podania przyczyny .

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo spraw dania w toku oceny ofert wiarygodności

przedstawionych przez Wykonawców informacji. W toku badania i oceny ofert Zamawiający

może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy

nie zostali wykluczeni z postępowania.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których, wskutek sprawdzenia

wiary godności oferty, poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych

niezgodnych z prawdą.
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „GAŁOPOL" Sp. z o.o., 

Gałowo, ul. Wierzbowa 10, 64-500 Szamotuły. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wszczęcia i prowadzenia procedury 

ofertowej do powyższego zapytania ofertowego, a odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/wykonania zlecenia 
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