
Sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych ENERGA-OPERATOR SA  

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ 279 SZT. OGÓLNODOSTĘPNYCH  

STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH ENERGA-OPERATOR SA 
 

 
I. INFORMACJE O SPRZEDAJĄCYM  
1. Dane sprzedającego – ENERGA-OPERATOR SA 

 adres siedziby: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 
 NIP: 583-000-11-90, REGON: 190275904, 
 strona internetowa: www.energa-operator.pl  

2. Adres korespondencyjny: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala), ul. M. Reja 29, 80-870 Gdańsk, pok. nr 038 (kancelaria).  
 
II. PODSTAWA PRAWNA  
3. Sprzedaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych prowadzona jest na podstawie art. 3a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1083) 
zwanej też dalej jako „ustawa o elektromobilności”. 

4. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze późn. zm.). 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY   
5. Przedmiotem sprzedaży jest 279 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych ENERGA-

OPERATOR SA zlokalizowanych na terenie następujących gmin: Gdańsk, Gdynia, Koszalin, Elbląg, Olsztyn, 
Płock, Toruń, Włocławek w tym: 
1) 271 dwustanowiskowych, ogólnodostępnych stacji ładowania prądu przemiennego AC 2x22 kW, model EVB 2M                         

o mocy 22 kW dla każdego z punktów ładowania z dwoma gniazdami ładowania typ 2, 
2) 8 stacji DC 50+22kW model EVB max DC 50 kW + AC 22kW. 

6. Zestawienie stacji ładowania wraz z opisem, parametrami ogólnodostępnych stacji ładowania oraz: 
1) lokalizacje ogólnodostępnych stacji ładowania, 
2) Identyfikator Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA) ogólnodostępnej stacji ładowania, 
3) numer punktu poboru energii (PPE) ogólnodostępnej stacji ładowania, 
4) termin ukończenia budowy, 
5) informacje o statusie prawnym nieruchomości, 
6) cena sprzedaży danej ogólnodostępnej stacji ładowania    

 określone zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia. 

7.   Specyfikacja techniczna stacji EVB 2M AC 22 kW stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia, a stacji EVB max DC 50 kW + 
AC 22 kW, załącznik nr 3 do ogłoszenia. 

8. Cena minimalna sprzedaży przedmiotu sprzedaży wynosi 10 658 695,61 zł netto. 
9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, na część stacji oraz ofert wariantowych.  
10. Oferenci przed złożeniem oferty, mogą przeprowadzić wizję lokalną w miejscu funkcjonowania stacji ładowania, po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze sprzedającym. 
11. Na wniosek Oferenta sprzedający udostępni informacje i dokumenty dotyczące przedmiotu sprzedaży z zastrzeżeniem, 

że w przypadku informacji o statusie prawnym nieruchomości będących przedmiotem umów dzierżawy i decyzji 
administracyjnych, przekazane zostaną informację nieobjęte tajemnicą w związku z dostępem do danych osobowych, 
które są przetwarzane przez strony. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
12. O udział w przetargu mogą ubiegać się oferenci, którzy zapewnią prowadzenie objętej przetargiem ogólnodostępnej stacji 

ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o elektromobilności, w tym świadczenia usług ładowania niezwłocznie po 
nabyciu tej stacji (biorąc pod uwagę kwestie formalno-prawne związane z oddaniem do eksploatacji stacji) i po rynkowych 
cenach. 

http://www.energa-operator.pl/
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13. Oferenci, którzy złożą dokumenty, o których mowa w  pkt VI ogłoszenia. 

 
V. ODRZUCENIE OFERT 
14. Sprzedający odrzuci ofertę w następujących przypadkach: 

1) oferta została złożona w niewłaściwym miejscu (np. w jednym z Oddziałów ENERGA-OPERATOR SA),  
2) oferta zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza (określona w pkt III ppkt 8), 
3) oferta nie zawiera wymaganych oświadczeń/dokumentów określonych przez sprzedającego, 
4) ofertowa jest częściowa lub wariantowa, 
5) oferent nie wpłacił wymaganego wadium, 
6) oferta została złożona przez innego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.  

 
VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW 
15. Oferent zobowiązany jest złożyć: 

1) formularz oferty, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem 
przez mocodawcę lub notariusza – zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z 14.2.1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 
r.  poz. 1192, z późn. zm.) – jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezentacji wykonawcy nie będzie 
wynikało z dotyczącego wykonawcy odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej; 

4) dokumenty, z których będzie wynikało prawo do reprezentowania kupującego, a w konsekwencji podpisania oferty 
oraz umowy, a także udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3) jeżeli takie prawo nie będzie wynikało                    
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

5) oświadczenie o zapewnieniu świadczenia usług ładowania pojazdów po nabyciu stacji ładowania.  
 

VII. FORMA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO 
16. Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form: 

1) w postaci papierowej, 
2) w postaci elektronicznej.  

17. Dokumenty sporządzone w postaci papierowej należy złożyć w oryginale na zasadach określonych w pkt VIII 20.1). 
18. Dokumenty w postaci elektronicznej należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej 

kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na 
zasadach określonych w pkt VIII 20.2). 

19. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt 17, 
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

 
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ SPRZEDAJĄCEGO Z OFERENTAMI 
20. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.   
21. W postepowaniu wnioski, zawiadomienia i informacje, oferenci będą zobowiązani przekazywać: 

1) w postaci papierowej – na adres: ENERGA - OPERATOR S.A. (Centrala), Gdańsk 80-870, ul. M. Reja 29, 
z dopiskiem  „Sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, 

2) pocztą elektroniczną – na adres: lukasz.luczak@energa-operator.pl w tytule wiadomości: „Sprzedaż stacji 
ładowania”, a pod jego nieobecność na adres grzegorz.kuczkowski@energa-operator.pl 

22. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest: 
1) Łukasz Łuczak , tel. +48 785 875 041, email: lukasz.luczak@energa-operator.pl   a pod jego nieobecność 
2) Grzegorz Kuczkowski, e-mail: grzegorz.kuczkowski@energa-operator.pl   tel. +48 885 503 452. 

23. Ogłoszenie o zamówieniu oraz wszelkie informacje związane z postępowaniem, publikowane będą na stronie 
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zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl 

 
 
IX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA 
24. Oferent w trakcie postępowania może zwrócić się do sprzedającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Sprzedający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 5 dni przed upływem terminu składania ofert.  
25. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami sprzedający zamieści na swojej stronie internetowej www.energa-operator.pl. 
26. W uzasadnionych przypadkach sprzedający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. 

Dokonaną zmianę treści ogłoszenia sprzedający udostępni na swojej stronie internetowej www.energa-operator.pl.  
 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
27. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert, wadium                        

w wysokości  – 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).” 
28. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto sprzedającego w Banku Pekao S.A., nr rachunku:                        

50 1240 5400 1111 0000 4917 9295 z oznaczeniem w tytule przelewu: „Wadium – sprzedaż stacji ładowania.” 
29. Wadium wnoszone w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, musi wpłynąć na wskazany w pkt 27 rachunek bankowy 

sprzedającego. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku sprzedającego. 
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, sprzedający zaleca dokonanie 
przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.  

30. Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom niezwłocznie po zawarciu umowy z wyłonionym w postępowaniu 
oferentem. 

31. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie, wysokości lub dopuszczalnej formie, skutkuje odrzuceniem oferty oferenta.  
 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
32. Składający ofertę oferent, pozostanie nią związany przez okres 90 dni. 
33. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
34. Sprzedający może zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony 

okres. 
 
XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
35. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

oferenta, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej oferenta albo przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. 

36. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.  
37. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których sprzedający określił wzory, winny być sporządzone, co do treści, 

zgodnie z tymi wzorami. 
38. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela 

oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu), a każda karta (strona) parafowana.  
39. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez taką 

osobę, a niespełnienie tego wymogu spowoduje nieuwzględnienie zmian. 
40. Przed upływem terminu składania ofert, oferent może wycofać złożoną ofertę lub wprowadzić w niej zmiany. Oświadczenie 

o wycofaniu oferty lub jej zmianie oferent winien doręczyć sprzedającemu na piśmie przed upływem terminu składania 
ofert. Oświadczenie to winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio 
wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. 

41. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
XIII. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
42. Termin składania ofert upływa w dniu 19.01.2023 r.  godz. 13:00. 
43. Miejsce złożenia ofert: 

1) ofertę w postaci papierowej należy zamieścić w zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą i adresem oferenta,  
                 zaadresowanym:  
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ENERGA - OPERATOR SA (Centrala), Gdańsk 80-870, ul. M. Reja 29, pok. nr 038 (kancelaria) 

„Oferta na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów ENERGA-OPERATOR SA „ 
2) ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać w folderze skompresowanym „7-zip” na adres e-mail: 

lukasz.luczak@energa-operator.pl: 
a) plik/folder winien być oznaczony nazwą oferenta, 
b) zaszyfrowany hasłem, 
c) hasło do folderu należy przesłać na numer telefonu +48/785-875-041 w terminie określonym w pkt 41. 
d) Jeden plik nie może przekraczać 20 MB.  

44. W przypadku przesłania oferty w postaci papierowej pocztą lub za pośrednictwem kuriera, za termin złożenia oferty uznana 
zostanie data i godzina potwierdzenia odbioru przesyłki przez sprzedającego . 

45. W przypadku złożenia oferty po terminie, sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym oferenta oraz zwróci ofertę w formie 
w jakiej została przysłana.  

46. Oferty zostaną otwarte publicznie w budynku ENERGA-OPERATOR SA (Centrala) w Gdańsku, ul. M. Reja 29,                     
w pok. nr 233 lub 132 lub 314 lub 212 (w zależności od dostępności sal), w dniu upływu terminu składania ofert, 
o godz. 13:00. 

 
XIV.  KRYTERIA OCENY OFERT 
47. Oferty niepodlegające odrzuceniu, będą podlegały ocenie. 
48. Kryterium oceny ofert: cena oferty  – 100 %. 
49. Za ofertę najkorzystniejszą sprzedający uzna ofertę z najwyższą ceną.  
50. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, sprzedający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia                         

w terminie określonym przez sprzedającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 

XV. NEGOCJACJE HANDLOWE 
51. Sprzedający zaprosi do negocjacji handlowych 3 (trzech) oferentów, którzy zaoferowali najwyższą cenę. 
52. W przypadku złożenia mniejszej ilości ofert, do negocjacji zostaną zaproszenie wszyscy oferenci.  
53. Zaproszenie na negocjacje handlowe, zostanie przekazane odrębnym pismem.  
 
XVI. WYBÓR OFERTY   
54. Na wniosek oferenta, sprzedający przekaże niezwłocznie informację o wyborze oferty. Wniosek o informację należy 

przesłać na adres email osób wskazanych w pkt do kontaktu. 
 
XVII. ZAWARCIE UMOWY 
55.  Z wybranym oferentem sprzedający zawrze umowę sprzedaży zgodną ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 w terminie 

14 dni od daty przekazania informacji o wyborze oferty. 
56. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie sprzedaży, sprzedający 

będzie mógł wybrać ofertę najwyższą spośród pozostałych ofert. 
 
XVIII. PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY  
57. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i uznaniu jej na koncie bankowym 

sprzedającego. 
58. Kupujący dokona odbioru ogólnodostępnych stacji ładowania własnym kosztem i staraniem w lokalizacjach ich 

funkcjonowania. 
59. Odbiór ogólnodostępnych stacji ładowania nastąpi w dni robocze tj. poniedziałek-czwartek od 8:00 do 14:00 oraz w piątki 

w godzinach od 8:00 do 11:30 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą elektroniczną.  
 
XIX. UNIEWAŻNIENIE 
60. Sprzedający unieważni postępowanie, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,  
b) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub o identycznym poziomie spełnienia innego kryterium oceny, 
c) zaoferowane ceny nie osiągną ceny minimalnej sprzedającego. – obligatoryjna przesłanka 
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61. Sprzedający  może unieważnić postępowanie w następujących sytuacjach: 
a) wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
b) na każdym etapie bez podania przyczyny. 

62. O unieważnieniu postępowania, sprzedający zawiadamia równocześnie wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o zakup 
ogólnodostępnych stacji ładowania, podając uzasadnienie. Uzasadnienia nie podaje się w przypadku unieważnienia 
postępowania bez podania przyczyny.  

63. W przypadku unieważnienia postępowania oferentom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa                                                                
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

 
XX. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO  
64. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dla pracowników, współpracowników, reprezentantów oraz osób 

wskazanych przez oferentów, kontrahentów i ich podwykonawców w umowach, ofertach i porozumieniach z ENERGA-
OPERATOR SA  
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej RODO) ENERGA-OPERATOR SA informuje: 
a.  Administratorem danych osobowych jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk; 
b.  Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk; 
c. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub 
korespondencyjnie na adres ENERGA-OPERATOR SA (lit b); 
d.  Dane osobowe przetwarzane będą w zależności od rodzaju współpracy, w celu: 
• podjęcia działań przed zawarciem umowy; 
• zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnień i realizacji zadań wynikających z umowy, takich jak 
weryfikacji oświadczeń, potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, kontaktu przy wykonaniu umowy, wydania pełnomocnictw; 
• raportowania oraz obsługi i archiwizacji dokumentacji i korespondencji; 
• kontroli należytego wykonania umowy, jej rozliczenia, zachowania zasad poufności, a także ustalenia i dochodzenia 
roszczeń oraz obrony przed roszczeniami; 
• wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom, 
• zapobiegania konfliktom interesów w procesach biznesowych, 
• wypełniania obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisów prawa podatkowego 
i przepisów o rachunkowości (wynikających z uiszczania podatków, prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych 
i dokumentów związanych z prowadzaniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych), ustaw 
o dostępie do informacji publicznej, przepisów prawa zamówień publicznych, przepisów z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisów służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi (spełnienie obowiązków Instytucji Obowiązanej); 
e.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w zakresie realizacji  
     przepisów prawa jest obowiązkowe. 
f.  Podstawą prawną przetwarzania przez Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach  
    wskazanych w ust. d powyżej jest: 
• wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ENERGA-OPERATOR SA na 
podstawie przepisów prawa wynikających, w zależności od rodzaju współpracy, z ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na 
rynku, m.in. na podstawie art. 18 Prawa budowlanego, w tym w związku z pełnieniem funkcji inwestora zobowiązanego 
do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia; 
• prawnie usprawiedliwiony interes ENERGA-OPERATOR SA (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO). 
g.  Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie lub od Twojego pracodawcy lub wykonawcy/podwykonawcy/ kontrahenta, 
który świadczy usługi lub zamierzając świadczyć usługi złożył ofertę lub którego reprezentujesz lub w imieniu i na rzecz 
którego realizujesz umowę. 
h.  Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci: imienia, 
nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr faxu, miejsca wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, 
działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u wykonawcy/podwykonawcy/kontrahenta ENERGA-
OPERATOR SA lub współpracy z nim w postaci np. stanowiska, pełnionej funkcji, nazwy firmy a także pozostałe dane 
zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie. 
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Sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych ENERGA-OPERATOR SA  

 
i.   Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą zostać: 
• podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen na podstawie wewnętrznych umów, 
• podmioty dostarczające korespondencję, 
• podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, 
• podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, 
• podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń, 
• podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym poczty elektronicznej, 
• audytorzy zewnętrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi, 
• banki realizujące transakcje. 
ENERGA-OPERATOR SA może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania 
czynności na jego udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności 
oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych. 
j.  ENERGA-OPERATOR SA może przekazać dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych  
    osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe. 
k. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w lit d: 
• w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres 
wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami; 
• w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ENERGA-OPERATOR SA, dane będą przetwarzane 
przez okres wypełniania tych obowiązków prawnych, a po tym okresie przez okres wynikający z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; 
• w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ENERGA-OPERATOR SA, dane będą przetwarzane nie krócej niż do 
czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań 
podatkowych związanych z ww. umową 
l.  Informujemy o przysługującym prawie (w uzasadnionych przypadkach i zakresie) do: 
• dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii; 
• sprostowania swoich danych osobowych; 
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
• przenoszenia danych; 
• usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające 
prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO; 
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub poprzez e-mail z ENERGA-OPERATOR SA lub IOD (lit b),  

 
 
XXI.   ZAŁĄCZNIKI   
65. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: 

1) Załącznik nr 1 – Zestawienie stacji ładowania ENERGA_OPERATOR SA  
2) Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna stacji EVB 2M AC 22 kW  
3) Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna a stacji EVB max DC 50 kW + AC 22 kW 
4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy  
5) Załącznik nr 5 – Formularz oferty 
6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie o świadczeniu usług ładowania po nabyciu stacji ładowania 

 
 
 


