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Dzialaiąc rl.t podst.r!ł'ic zazqdzenia rlewnetr.,ncgo z dlria 29 0,ł ]0 ] 4r, u, sprJ\\ i(
rł.prolł,aclzctria reguLalDinu udżje]anił 7am(i\Ą,icIi. poniżci k\Ąot) \vyrażonej w ilr't,:1 pkt 8

usta\r} PZp,
l)ział Logist,vki i 1-]słtlg Ter-hniczl)'cb w,ill z\\,raca sic z Zap),lanienr Ole ow_inl,

Do Wszystkich oferentóW

Zapytanie ofertowe

,,w},konanie przcbudo}r r- kanaliznc.ii śanitźtrnei"

L Opis prżcdmiotu zamlilrienia, rv;-mlganin oraz termin!,:

l, l'lzedmiol zanórr iellia clotl'czv:
W},konrrnicm przebudow} kanllizacji §anitarnc.i thcznej na odcinku około 100rnb z rur
I'Il 0200 rnm $raz 7 plżć§ićrtem stel.o$anym dla polrlcb naprarĘ'istnit,iąeei §icci
Lnntliżacii sanitarne.j ciśnieniowci w!konanei z rur żeli\rn},ch o śrcdnic1 O 250 mrn
rr uieiscowości Ostróu Nlazorvieckł 1, ul. Lubiejc.rskrr ( lcrcn prł, plzc1rom1ro§ni
ściekriuJ dla Zakłłtlu Gospodarki Komunalne.j rr o§tro*i Nlazowieckiej sp. z o.o.

l I,,,.,,lli.,,\,,v \\l\ull:lrłc, 1,1 .zr:

rrłkonanic plze\łierlu. insralacji i zl.ll,zcwlrnia r1oozołcxlego rur lobót zgodnic
z zasadalni rrierlzy tecirniczllci. obou iq7ujitc}'lni przepisani prlrł,l i nom3lni olilż
\!arunkanti !rnrow). stano\\,iącei załąr-zrrik do lrinicjszcgo 7ap}lallia, WYkond\Ą(rJ Zilpe\\ni
konlplctIlc kicrllwnic|§o_ siłe roboc7ą zatrurlniotrą lla Uulowę o placę. maleliały. spr7ęt,
ul,zącizelia oraz przeclnliot},niczhęclne dil ll1kolania przeclnliotu zamorricni.r orcz
usuniecia rłarl §,takinl Zakresic. rv jakilrr jesl lcl wvlnicnionc rr clokunrentach unrorł1, lub
moźe b},ć logic7nic 7Irich rll*nioskowane.

2.'l'cnnin lcalizac ji:

5 dni robocz_,-. ch orldnil podpisania tlnlorr1

i, r lrł.,r,,,l.:ll f,.,!l,,Lt,ll1,1 ll i l l ll lj l lli. i,..i,

.l, lcrlnin płahrości d,o jOrlni po komis; jnyrl odbiolze pżednrjotu 7nnlóu,icnia idostarczcniu
plalvidklrril * ystal!itlnci tiktur1,,

lI. Ternrin i sptlsób prz\goto§ania i zklż€nia ofirt_,"i

], o]arlę nrIeź) Złoż\,c u,tinlnic piscnrrrei no _.I]on,nulalzLL ofcft)" stanoNiąc}ln Zalącznik
nr 1 do niniejszego z&p\tallia \\ telrrlinie dcl dnia (]7 l] 2()l8r, do godz, ]0,00 (liczt Się dcu
i glldzina rr pl,r wu) * sietlzibie zaIrllrliajaccgo Lll, ts, Prusa (16 pclki)i .r ] - sckrctiuiat
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a) oleńi.i po\\i la b}ć Z]ożona \ł Zan]kniętci kopercie i opatrzoia nĘisaln:

,,W_"-konanie przcbudow} kanrlizacji §nnilarncj"
b) Zap,vlirnie Llmieszc7ono na stronie iite lcto§ci Zamawiajilcego irablic1 ogłoszcn.
c) ol'erlę nlogą zklzl,ć ol'elenci, klórZ,\, pobiorl] Zap}lilrjc olcfto§c ze stlon\ inlś]nślu\\śj
Zanla,,liająccgo. 1ub zwrcici1 sig o przesłanie Zaplrłnia. osobiścic lub pocztą e]ekuoniczt'lą
k,lvoitkorr sla,ł,!,lirlsll q\].]1l lub tei, 29-6157]2]
2, Konrisljne otrvarcic ofin nrstąpi 07-12 ](]18r, o goclzinie J0:]l'

r) lermin ż\\ią7ania ol'cllil |o 30 dni.

IlL w cclu pohrierdzcni|t spclniźlni N arunkó\} uczcstnictrva lv postęDo\raniu:
1.()l'crcn1 po\rinicll dolączl'c podpisarlc Ośw,iadczcnic tl spclnicniLr rvalunków. Zalącznik
Nr 2.

2. Przc.l podpisluien] umowy Zana\Ąiając}, lIożc \\],nlagrć do przedsta§,icnia następując},ch

dokunlenló*: Wpis do crvidencji ploWad7cnia dzialalności gos1]odnrc7ci. Zaś\\,iadczenie
z Lirzędu Skarborł.cgr) o nieznleganiu u,podalkach. Zilś\riadczcnic z Zt-]S lub KRL:S
o nic7alcganiu \! skladkach.

l\r. Kr},tcria ocenl, ofert i ich waga:
]. Kr},teliunl ocen} oliri t(l l(]09i ccna,

\'. Pozostałc inlbrnrłcje:
1, ol'el,e to§i nic przysługLrją środki oclrlolawcze dd},czącc proccdury. ponie\\,aż Zap_llal1ie

rl/ś|,o\Ą:lJl.,lN'i.'.r r., uuJ. -,,l,, '.','rll:,'lliIll\\c\\||\,'/l'c;n,
2. Zarrlarviajac_," zas|r'7cga sobie prrwo do unicwaźlricnia postęFo\\anja. na każd}m .jego
etapie bez podalrie pr7vcz!n),
3. Zanlarliającl,zastrze{a sobic pra\,vo do wprou,adzcnie na elapie lealizac.jj.znrian
ilościorłlch rv zależności od pollzeb.
.1,Po ol\\fuciu ()tiń. Zanrarriłjilc) możc Z\łołać \Ą aelu cwcntualnych rv!aślrień *szlstkich
ofircntó\ł lub lozrnitlr i:rć 7 l(ażd\ln Z Dich . Zecho\ĄLliąc jedDocześnić \łaruncl. 7c rn7nlll\Ą}

beda sie cxlby,lvir11 u, obecności cż]onkó\\ konlisji przetargowci,
5, Prllriadotnicnic o \\}borze r4] ko rz,r,stn iejszej o]i !,ukazc siq na slronie iDterneto$ej
Zanrarriająceg,l rtl],\g!:1§tq!pl w 7akłaLlce Zrp},tania otcrtowc. na tablicy ogl0szeń
i otlz\ma ]c ()fcrenl. któIego olcrta zostanie \ł}bńna. i pozostali olćrerrci. którz_\,§ ot'crcic
podadzą adles pocZt)' clakt()nicZnej.
6, osobłni do koll13kló\\ Ze 51ron\ lanre\\iającego są: spra\\,! lbrnlalne: Sebaslial,t
Biedz;,cki lel, 60.1 l7](]]5 emaiI: log,ilgkostrow,pl, sprarr1 procedulalnc: Kinga
\\iojlkowskł tc] ]9 6.15732j. e-rniril: k-$ojtko\\Skir:.!gkostlo\Ą,,pl

Klauzula infirllnacljna

\V zlł.iązkLr z realizacia rv1,Irrogów Rozporząd7enia Parlanentu Liuropcjskicgo i Raci,", (l_tE)

)0l(li6'79 z dnia ]7 krł,ietnia 2016 r, r\, sprr\!ie ocl]Ion!, osób fiZ\,czn,vch w ZwiąZku
Z pLzelWilr7anicnl dan)ch osobouJ,ch i rł,spra*ie srvobodncgo przepły\!U lakicl] darl!,ch oraZ
uch1,Icnia dylekrlw1 95,.16"WE (ogó]lrc rozpol,ządzellie o ochronic danych .,l{ODO").
i]ibfiruicm} o zrsaddclt pr7ct\\alzanie I'aristrla danl,ch osobowych olaż o pfzJ sługlr iac},c h

Pańs§\Ll plawaclr 7 t!'nl zrviązanych.

l. Administralolerrr Pirńst\\,l danvch osobo\\,},ch jcst Zakład Ciospodarki KornunaLnej

\Ą.Ostrowi Mazo\\,icckicj Sp, z o.o., ul, Bolcsłr\Ą,r PtLlil ó6. 07 ]()() ()slKi\\ M.!zo\\iecka.
osobil Ieprezentuiącą Adninishatora ])an),ch.jest Prezes larządu,
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2. -,\dlninistrator \!_t-Znlcz)ł ]nspckfula ochron!, I)an!,ch. Z klór)111 mogą sic Państwo
kolltakb\\,ać \\,sprawach pruct\\,aŁania Państ\ra dan},ch osobowych poprzcz adres e-mail:
idoir,lgkostlorr.p1

3, I'ańst\\a danc osoboNe będq przctrvarzane zgodllic z przepisami RODo. 1zn. danc bgdą

plżct\lar7anc na podslarl,ic plzcpisów pr'irlr'a. a rl szczególrr_,-clr ptz}padkach na podsta\Ą,ie

Palistrva zgody albo rł,7u,iąZLLl Z w)konv$anicrrr urrrow,,-. któlci są Państ\ł1) slloną.

,1, Podanic przez I'aristrva danl,ch osob,lw.,--cl,t.]cst oborriązkorve. w s},tLracji, gdy przcsłankę
pr7ct\Ą.aźania danlch osoborly,r:lr slanor|i plzepis plal!a Jub Zo\rafta międz_u'' slronilni
unlorła, \\: s},luacji. 8d} pfzet\!fiza ic darly,cir osobolrlch oclb,vwa się na potlstawie zgod,v

osob\,. klór'cj danc dotvczl1. podanic przez Plństlr'a dan!'ch osoborr,,-clr l\dmillisLl Jtoro\Ą i llla
chalaktcr dobro\ł,olnl,

5, W zakrcsic danvch osoboulch Parislrva dotyczących, przysługują Palist\ł,Ll lld\L§|tljąe.,

pfa\\,a:

. |rawo doslępu do dłllvch osobowlch.

. pla\ło sprosto§anii] danl,ch rrp, gd1 są Iieirk|ualnic luh nieprawdziwe.

. prawcl do rLsunięcia danych prłrlo przvsługu]e rł, ranlach przesłanek i na rł,arunkach

określon},ch rv art, ]7 RODO.
. pralvo olrłlliczcnia plzel\larżar,ti& pla\vo pŁ\słuelljc § l,alnach przesłurek i na rłarunkach
określonych § irrt, ]8 RODO.

. pla*o wniesicnia splzeciwu \łobcc przehvarzalia prarłt przl,slugrrje rr r'anrach przcslanck
i nir rł,arunkach określoll!,ch § ań, ]] I{ODO.

. ptarlo do colnięciu zgod}, t}Iko.jezeli Frzet\ł,arzanic oclb}\ra się na podsta§ic ań. 6 ust, ]

lit, a) lub ań,9 ust,21it, a Rol)o.
. pralvo rł,nicsierlia skalgi do Prcucsa L,rzedu Ochron_"- Danlch,

6, Dalte osobo§c będq przccholł1,lvłne Flzeż okIcs rlllikirjąc1, z pzepisnrr prarra.
\1 szczeg(llrrości uSla\\ry Z dnia 1.1 lipca l983 r,, o naroclouJYln zasobie archiwaltlnl
i a|clriwirch o],az lozporzildżcnia Prczcsu Rld) \{inistró§ Z dnilr 18 st!,cżnia 2()1 I r,

rr, sprarvie instrrrkcji kancelarljnej, jednolit,vch rzeczclrvlcl't wykaz(i\Ą, akl oraz instrukcji
w sprtlrie clrganizacii i zakresu clzia]arria alchilrów zaklaclorlych,

7, Odbiorcelni danyclr osclborrl,ch rllog4 b,ić po,,1lniot,r,rtplalvrrione ia poalsta\\ic przśFli\tlw
pla$,a lub unlow} poNielzcnia plzet\!ażaiiia dltn,\,ch.

8, ,\dninisllatof l1ic podejlnUie Zautonla§zowiurlclr decl,zii t inciYrridualn,,-clr ptzypadkach.
\\, 1\,nl profilo§ania,

Zalącznikami do Zap},tania są :

- Załączlrik nr 1 lomlu]arż olcrt\
- Załącznik nl2 ()śrviadczenie

- Zaiącznik nr,3 Wzór Llnorł1
PREZES

futel
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Zanarł,iaj ący.


