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Dżiałcii]c na podsta§ic 7arzadzenie r.'e$nętrzncgo z dnia ]9 04 2()]"łr. \\ sl]lJ\\i(
rłprowadzcnia regullIrrirrLl udziclania złntówień, poniżei k\\,otv \),rlżouci \\ afi..l pL1 8
usla\l},P7p-
I)ział Logistl,ki i t,slug l-ecllnicznlch rvirr zrvraca sie z Zapytanicm Ot'c]10\.,n1,

Zapyianie ofefiowe
I. opi§ przedniotu zanórvionia, wl,maganin olaz tcrnrinY:

l, Plzednliot zanlórrieniai:]ot!cz_v:

,,Oprłcowanie przcpisól kancelaryjnych oraz tlrchi$,iu acj a dokuł}entłcii.''

2, l'l,/cJl.],Ul z:]1.1orricr i, ol-c|,lIl |\, ul*,, IJIlif:

a) opraco§anie plzcpisrirv kLrllcelar,ljrrlch (irrstrukcja kancelar!na, ]cclllc,liLl ;.zcczo\\\ \\,\lx/

akl, instrukcji \\, !pń\Ąie organizacji i zakresu dzialania sk]ndnic} llkl).

b) wydzielenie z archi§utrr irkl kategorii Bc. któr) ch okres plzccho.,r,r wania,już nlinąl.

c) sporządzerric spisrr rł.vblakorvanvch akt i|r7cslanie do r\rchirvunl ])lli5l\\o\\,cqo W callr

u7),skania Z{odJ, na brakolvallie rlokunlentacii niealclriwalnej.

cl) odbiór iniszczenie Ńt,

.,,\\),j-\.|ś||ie..( Jl'\ ;LI l, l.zczeni.l",

1) skanorlanic dokunentacji znaidLLiącej Sie $, alchi\\,um,

g) arclri rr, izacj a dokumcntów.

3,'l'cntin lealizacji:
6 rnicsicc_v od podpisania Lllnouł,,

-1, 1'e|rrlirr plalności dcl30 clni po komlsl,jnlnr odbiolzc przcdnlicllL] żam(j\iic]ljl irlo:tlttczcniu
pralid}ilrł,o rvl starvioncj l'aklur!',

II. Tcrmin i sposr'lb prrygoto\nnia i Zbżeniż ol'cr§,i
l, ()1irtę nalezy Zbż).c $,fon]lie pisel lej rla..l'ornlulalzu ol'ert\," slanou,iła\Dl Zalączniii
nrldoni ejszego zapvtania rł, terrrrinie drl dnia l5-02-2019r, c]o godu, l0.0i] (Licz} sigdatil
i gocizina t-plvrr,rr) w siedzibic zanla.,r,iajace.l]o Ll], B, I'luse 6ó pokói tn 3 sc](lcteriłl.
a) oi'erlr powinlla bvć 7loźolla w Zamktliętc] kopcl,cie iopatlzona nrpis(-]jl:
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,,Opracor{anie przcpisó* ktncclarl,jnl,ch oraz archirvizacjt dokunleDtłc.ii."
b) Zapytanie umicszc7ono na stlonie inlerDetowej Zanlawiaiąccgo.
c) olertę mogq złożlć Ol'clcnci. którZy pobiolą Zap},tirnic ofcl1o\i-ć /c S1],1,n\ int(|n!tlr§t]
Zirnrarł iająccgt-.. lrrb zrvrócą się o przesianic -/aprłania, osobiście lub poc7to clck||onicZna
z4]]rq} !!]]!!!!]!!]l!],]]!_ lub tcl. 29-6-15 73]3
2. Konrisljne olwalcie o]en nasląpi ]5-()2-2019 r, o godzinic l0:Ll)

a) tcnnii Z\\iażania ofirrą to ]0 dni,

Ill. W calu poł\tierdzenia spclninnia \rarunkó\t,uczestnict\tit }r po§tgpo$aniu:
0,0fircnt porviniell dr)łccz},ć podpisallc Oświad.zenie o spehlielliLl rvarunkó*. Załącznik
Nr 2,
2, Prżed podpisanicnr unTorr r' Zanlarliającl może \!\lnagać do ]]l'7edslll\\ieil1.1 ll.lstrplł.LL] th
dokumcntó\| \\ipis do err idc nc j i prowadzenia dżiala]n(lśc i gospodlrczc]. Zaj\!iilLlclclljc
z 1Jrzcclu Skarborrego o niezale!:aniu \Ą,podatkach. Zaświadcżenie z ll,S lub KRUS
o niezaleqaniu rv składkach.

I\'. Knlcria occnJ ofcrl iich lrng :

1, Klvlcl,iuIn ocanv otirt lo ]009/o cena,

\'. Pozostałc informacie:
l, ()tircntou,i nie pIZ}s}LlguiE środki odrł,ołarvcze dolJ,czące proccdrLr\. ponie\\iLż Zap\tinj.
przeprowadzonc.jcst llil podsln\\ie Ie{Lllalninu wcułlętrznego.
2. Z na\Ąiiljąc! 7astr7cgł sobie pll!\o do unic§aźnicnia poslcpo\\iLnia. irx każd\ln ,jc9o
ctapia bez podania pżvc7vnv,
3, Zanlarliaiacl zaslr,że!:a sobic prarł,o do r.vprorvadzenic na ctapic Iclliżacii. 7nliiljl
ilościorvvch rł, zależltości od polr.zeb,
4. Po otualciu ofift. lanla§iając} nloże Z\łołać \\, cclu c\VenluaLn}ch rvl Iaśnicri rrszlstkich
ofcrcntó\\ ]ub rozna\łiac z kazdyll z nich. ZachoRując icdnocześnie \Ą,ar.ritreli.7c rozrnorlr
będa się odbl,rvałl w clbecności członkórv konrisji przetargowe,j-
5, Powiac]orlicnic o \\_aborze najkorz} stllicisZL,i ofcrt!, ukaźe się na stlol c n ślnślll\\(,I
lanrar|iljocegorrrrrr.lliostlnrr,ol \\,zakładae Z.rp}lania of'cnorvc. rlł 1ai:,iicr or:lrlszcI1
iotlz\Ina.ic Of'erenl. ktcilego oliIta zostanic wvblana. ipozostali ()fcrclrci klólzl lr o1ircir

podadZą adrcs poc7tJ. elektronicznej,
6, Osclbami do krlntaktóu,7c stron\ Zaliawil! ącego .jcst: Kinga Wojtko\\sli],t tcl ]9 6.1j7]]j.

e-nlai| : zanlorr.i glia iłŁ9!1]]]\p]
7, Szacorvana ilość akt rl,łr,cliwunr: 205 mb,
8. Przed zklżenicnl of!-rl,v $,}kona\rca winicn dokoluć \\er)likacji ilości lndcljłlórr cill
arch irr, izacj i.

KIauzula iilbrmacvina

W zuiązku z rcalizacia \ł}ltlogó\! Rozpolządzcnia Par,]altlentll Errropc,jskicgtl i Rld] (|_rE)

101(li679 z drrir 27 k\\,ictnia ]016 l, rr sprau,ie ochron]. osób liztczll\.ch rr zrlilzlu
z przctrłarzanicnt dan)ch osoboB,vch i rł sprarłie swobodneqo plzcp]v\\tl 1ltlich dun}ch ora7
ucl1)leni d},Ickt_"-§\, 95i +6iW11 (ogólne rozpolządzcnic o ochlonic danlch ..R()DO").
infbrrnujcm1'o ztsadach plzetu,arzania Pallslrra darrvch osobo\łJ\cl] orllz t, nlzvs]u!u]ąclch
Palistwu pla\\,ach 7 tvl]l zwilłzin\ch,

l, Adnrinistr,irtorerrr Państ\\a Llan\ch osolro\ł)oh jest Zaklad 0ospcxlarki KonlLtnaln§
w ostll)\Ą,i Nla7owiecLiej Sp, z o,o,, Lrl_ Bolcsłarra Plusa 66. 07 ]0() ()stnj* Nlazorr,icciia.
osobq leprc7cntlliącą.Ądrninistralora Danych.iesl PIcZc5 ZłlZądU,
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], Administrator uJZn&c7),ł I]lspekton oc]uon) Danych. Z ktolynl nlogą Sic Pllńslwo
konlaklować rł spI,arł,ach pr7ct\\,a9ania Państ\\,a danych osclbcxrlclr popllez ildfcs c nleii:
ido(l,rgko5tlo\\.pi

], Palist\\a dane osobowc będą przelwarzane zgodllic Z przepisami tl()D(). l./n, ddtle Lredil
pLzetwarżane l]a podsla\ł,ie przepisór.r, prar,va, a w szcze8ólnlch przl,płclkacIl - niL podsl0\\,ic
Państwa zgod}'ilbo rl z\łiqzku z w)konv\,vaniem Llmo\Ą\,. klórei są ]]alist\ro sl]u]0,

4, Poc]anie przez PaństuJa danl,ch osoborrl,ch.]cst obo\\iązko\,e. \\ s}luacjj. gcl,r pl,zcslankg
pr7c1\\'iżaiia dlrrlclr clsoborr,yclr stano\\i przepis pmrr,a lub zarr,łrta lllicdzr slronallli
ulno\la. \\'s,ltuacii. gdl przctrvlrrzalie dal))clr osobo\\}ch odbl*a sic nli podstavlic zloili
osob). któlei dalle dot},cZą. podaniij przcz Pallst\re dnnvch osobo\\\ch .\dnlinlstl,Jt()llr\l L]j.L

cheraktcr doblo\\oln}.

5, W zah,esie d;uryclr osobowlch Państ§a dot\c7ącvch. prą,slLlgLLją Puisl\ tr n.l.Lrpt].§L
pl,a\la]

. pń\\'o doslępu do (lanych osobow},ch,

. pla\!o splosk]\!iLnia darll,ch np. gd1, są rricaktualnie lub riepr'alldzirve.

. pla,,,ł,o do usunięcił dall,ch plirwo przysługltje \! fanlach przcslenck i lla lr,ttrurrkłch
określonvch w ań, I7 R()I)o.
. prarł,o ograniczcnia p],Zclwarżanja pla\ło prz}shrgllje W ranlach prżcslanck j lla *lrunklch
okreś]()nvclr \\.ań, l8 IiOD().
. prauo rł,nicsicllia sprzeci\ł,lL wobec przel*aIZa a plawo przlshrgtlic w l,:rlnlch przeslarlek
i na rvarunkach olireślonYch u, art, 2i R()DO"

. |ra$o do cothiccia zgod) t),lko jeżeli przetwalzanie oLlbvwa si9 na podsta\\ i. i]n, 6 Llsl, ]

lit, a) lub art, 9 ust,2 jit, e RODO.
. prarł,o rłllicsicnia skargi do Prezesa l_irzędLr Ochron) Danych,

6, Danc osobo\Ą,e L]ęda przechow}wane plzez okles rvlnikaiac1, ż ]]1,7cL)lro§ |]i|\\i.
\\,'szczegÓ]noŚci usla\\}, Z dllia l'ł lipca l98] r- o nłrodo\!!lll ZlsoL]ic alchi\\aln_\1]]
i archirvach oraz rozporządzenił Plezesa Rac]v Ministróu, Z dnia ll] \i]czllił 201l l.
rv sprarvic instrukc]i kancclar),it]cj, jednolilych rzeczow}ch w)kazó§ ekt orlrz irlsuulc]i
rr, spralvie orgarrizacji i zaklcsu dzia]ania archilł,órv zakłirdclrrych,

7. Odbiorcalni dan1,'ch osoborrlch niogq b],'.ć podrniol_! Llpfawniolle na poclstlrr c lt /i|l,,l\\
pla\!a lub unlo§,}. po\\,icrzcnia przctrvarzanla dallclr,

8, Adnrinistl,ator nic podc,jInujc zrrulonratyżo\\i!l),ch dec}zji w indywidLralnl,ch pl,zlp:tdkłclr.
$, t\m plo1ib\łania.

Zalącznikami do Zap},tania §ą :

- Załaczrrik ru l Forrrrularz olińy
- lalącżnik nr 2 oświadczenie
, Za]acznik nr ] Wzór umo\\:-!

Zamawiaj ący,

Pa\er 
Yjcpkowski

Pl ezśuZcrzqdu
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