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Ińglj/a|/20l9 t. ośtów Mazowiecka 20_02_ż0l9].

Dzialajlp na poclstarvie zarządzcnia *,crvnqtrżnego Z dnia 29_0.1_201,1r, rv sp1.1rł ie
\\,prowadzenia regulaulilru LldZielania Zamówicli. poniżcj k§ot), \\,)1ażoiej w art,,1 Pkt s
ustaw.v PZp,
Dział Logist}ki i Uslllg 'l echnicznych w/m z\vrace siq z Zilp}łanicn Oli owynl,

Zapytanie ofertowe
l. opis przedmiotU znrDówicnirl, tY\magania oraZ tcrminy:

l, Przcdmiot żirnlówjenia do!\cZ},i

,,Opracorvanie przepisórv kancclarl,inych oraz archiwiZacja dokumentacii."

', Pr,,cL]]r]ju' zlrrló,ł iel il .lb<jlllllje \\., \ollJl if:

a] opracowanic Irzcpisórr, kancelaq,jnych (instrukcjlr kancelalilra, jeclnolity l,zcczorvv rvr,łaz

akt. instrrrkcja rv spta\!ie orgaiizacji i złkresu clzialania skladnicy akt),

b) \\,ydziclc ie z alclii\vlLi] akl kategońi Bc, któIvch o](lcs przccho\\,Fvania ]rrż rlinąl.

c) sporz.Ldzenie spisu rwb|akowanych akt jprżesłinie do Arclriwun |alistwo*,ego \1,cclu

uż},skania Zgody na blakorr,anie clokunT entacji nicarchirvalncj.

d] odbiór i niszczcnic akt.

e\ \"\:'dśiś l:ś,,( enrfi],llr. zl,i.zczclli: ",

1) skanowanie dok u nrer' tacj i znaj duj ąccj sic rl, archirl,utl.

g) archirr,izac ja dokrrlncntriw,

3, Ternirr realizacji:
6 niesięcy od podpisarria urnoł,y,

4,'l'erlnin płatllości do ]() dnipo kolris)inyn] odbioże plzedniotu zamówienia i dostarczcllirr
pra$idłowo rlystawionc j til<tury,

II.l'ernlin i sposrib przygoto\rania i zlożenia ol'cr§:
1, o1!ńę Dależy Zlożyć rv tbrmic piscmncj na ,,Fornlt]afzu oli v" stanowiiŁ),n1 Zalącznik
nr 1 do niniejsżego Zapytlnia rv tenninie do Clnie (}5 ()3 2019 r, do godZ, ] 0.00 (liczy się dulu
i godzina rvplyrvLL) w siedzibie zarnalviajqcego Lll, B, Prusa 66 pokój nr ] - sekctarial,
a) Olirta ]]owinia być zlożona \ł zamkniętej kopcrcic i o]]atrżona napison|
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,,C)pracorvanic plzcpisó!v kancelar nl-ch oraz flrchi\\,izacia doliumcnlacji."
t]) Zapylaiie un eszczollo lla stfollic intcrnctowcj Znlne$,iającego.
c) ()fcńQ mogą złoż},c o1ćlenci. klórzy pobiora Zap\łanic otirto§,c 7c stroii\ l rlśrlślll§q
Zarnawiającego, lub zrvrócą się o prżeslanie Zapytania. osobiście lLlb pocztą clc](tloniczną
żalnoŃ,ieni]]ażi]gkost!,o\\,,p1 lub tc], 29 6:157]2j
2. Komisl,jne otwalcie ofcrt nastąpi 05-0J-2019r. o godzinie l0:Llr

a) te llin zwiąZania ofcltą to ]0 dni.

lIl. w celu potlvicrdzcnia spelniania lvaronków uczc§tnicttva w postępołaniu:
0.O1!reii| powiiie]l dolaczyć podpisanc Ośrviadczcnic o spełnieniu warunkó\ł. Zalącznik
\r 2.
], Przcd pod|isanjcln LLnowy Zanawiającv może wymagać Clo przcdstawicilia następLljących
dokumentów: Wpis c1o crvidcncjiprorvad7enia dżiałaliości gospodarczej. Zaświadczcnic
7lJrzędu Skarbowego o niezaleganiu \\ podatkach. Zaś$jadczelie z ZUS lLlb Kl{US
o niczalcgallirr rv skltrdkaclr,

I\'. Kr_vtcrią occn} ofclt i ich waga:
, K'rlcriLlllt uc<ll,, o[<r,l t. l00'o cell:,,

v. Pozostalc in[ormacjei
l. OlćIenlo\Ą,i rrie przyslugrrją środ]<i odrvołalvcze dot},czące plocedury. ponicważ zap}tirnic
Ir,7.,nlo\ł ,l,l,/. lcJś.l n:, 1,o,1.t.rl,i< l<;ullllri,lu,r.rłlcll'z l.,en,
2. Zamawiający zastrzcj]a sobie plawo do unie\łażniellia postępo$,enia, na kaźdyrn jego
elapie bez podallia pźycz)!ly,
3. Zaliawia.iąc) zastrzega sobic prawo do \\,pio\!adzetie na eiapie ],eallzacii. zmian
ilościo\\,,vch § Za]eżlości od potIzeb,
:ł, Po ot\\,arciLl ot'erl. Zalnawiająlcy Dloże Z\!olać rv cc]u cu,cntua]n_vch rvl,jaśnieli lszystkioh
ofe],entó\\, lLlb rozInarviać 7 każd}m ż nich. Zachowując jeclnocześnie \larunck, 7c rożll1o\\)
bęclą się odbyrvaly lv obccności czlonkórv koiDisji przetalgowej,
5, PowiadomieIrie o rvyborzc najkorz_vstnicjsze1 ofirl), ukaże się na shonic intclncto\\c]
Zalna\r,iajtlcego \\,\\,w, tkostlo\\ , t] l w Zakładcc Zap),tania ofiftorve, r,n lablicy ogloszeri
i otrzvnra jc of'erent, którego oleńa zostanie wybrana, i pozostali oferenci. którzy rv olercie

podadZą adles poczty clcktrcnic7 ej.
6, osol]arni do koilaktó\\ Ze strony Zamewiająccgo icst: Kinga Wojtkowska tel 29 6.157323,

e mai]: z&nlowienia(ilgkosllow,Dl
J, Szacolvana ilość akt w archiwun:20,5 rlrb.
8. Przecl złożerrjeIl o{!ńy wykona\rca u,inicn r]okoltać \eryljkacji ilośoi nratelialórl dLl
archilvizacji,

KlauzLLla inlornracyjna

W związku z rea]izacją $,_vmogó\\, Ro7porządzenia Pallamentu Europejskicgo i Rady (tIE)
)016i6'79 z &1ia 27 kwietnia 2()16 r_ § spra\\ic ochrony osób fizycznych w z\viązku
z Irżct\łafzanien danych osobo\!ych i rv sprarvic swobodncgo przcpłyrr,u 1akich denych olaz
Llchy]cnia dyrekty\,\ 951.16l\\iL (ogóhre lozpoIządzcnic o ochro]]ie danych ,,RoDo").
inforrnLljenly o zasi]dach plzetważalia Pańslva daDych osobo§,ych oraz o przysłlLgując_Y' ch
Palistwu prawach Z t_vnl zrviązanvch.

L r\dministrebrcn Paristlva daiych osobow!,ch jest Zaklad Gospodarkj Konunalnej
rr, ostlorvi N,lazolvieckiej Sp_ z o,o,, ], Bolcsła§a Prusa 66. 07 3t]0 ostrólv Nlazot,iccka.
osol]ą replezeituj ącą Ac]ninistratora Danych.jcst Prczcs Zarżądu,
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2, Administrator w}żl]aczyl Inspektora ochlon_v Danych. z któr-yin 1l]ogą się Polistwo
korrtaktorvać w sprawach plZet\arzania Palistrva danl,clr osobowych poprzcz aclfcs c-1naj]:
iclo(4gkostrolv,pl

3. l'alistwa dalle osobo$,c będą przctwar-7ane Zgodiie Z przepisami RoDO. tzn, danc będą
przct\ł,afzane na podstawie przepisórv pra*,ł. a w szczcgó]n_vch prz_r,paclkach - nł podstawie
l)elistwa ZgodY albo w z\\'iążku z \\'ykon),wanien unlowy. które.j są Państ$lo stroną.

:l. Podanie przez Palistwa danyclr osoborv_vch jcst oborr,iązkolvc. W s.vtuacji, gd} przeslankę
pźctwa]-zania darryclr osobowych stano\\,i przcpis prau,a 1ub zawalta ntiędzy stronalni
umowa. \v s}tuac_ji, gdy pLzet$arzanie clan),,cll osobotl,ch odt],rłł,a slę na podslawie ZgoL]t
osob1,. którc'j <lane dotyczą podaDie przez Państta c]anvch osobow}ch Adnilr jsllatoloWi nla
charaktcl dobrorł,olnv.

5, W zakrcsie danycil osobowych Palistwa dot_vczących, przvsługrrją PalislwI llJ\lęptlją(ś
pra\ła:

. pra§o dostępu do danych osol]owycl].

. prawo splosto\lal]ia dan}clr np, gdy są nieaktualnie ltlb nieprawdzi$,c,

t pra\vo do usunięcia danych prawo pżys]L]glljc w ramach pżesłaiek i na walutrltaclr
okrcś]onvch w an. 17 RODO.
. prawo o$aniczeiid przetwafzalria prawo prz!,s]ugujc \ł,ranlach przesłarrek i rra waIUllkaclr
określonych \\, art, l8 RoDo.
. prawo wniesienia spżeciwu \łobec przetwarzania prawo pfzysługq'e rv rlrnach pzeslanek
i na rvarunkach okeślonych W ań. 2 L l{oDo.
. p]-a\!o do coliięcia Zgody tylko jcżcli przct\łarżanj. odby\ła się na podstawie iń, 6 ust, l
lit-n) lul] a ,9 ust,2lit, a RoDo,
. pla\!o Wniesienia skalgi do Prezcsa U|zędll ochfony Dan,vch,

6, Datre osobou'c bcdą przccholvy\ane plzez okles wynlltajacy z przcIrlsLl\\ |l.rwr.
\\'sZc7egÓ]noŚci usta\ły Z cllria ].ł lipca ]98j r, o ]]elodowvn1 Zasobie erchiwalllyl]l
i urclrirvach ofaz lozpolządzcnia Prcz§sa Rad_v Ministrów Z dnia l8 st,lcznia 2011 r,

w spliwie instlukcji kancelaryjIlej, jcdnolitych I-zcczo§vch Nykazów alit oraz lllstrukcji
\v splawie orgaiizacji i zakresu dzia]ania archi\\,ó\\, zakłado$,vc]r,

J, Oclbiolcami danlclr osobolv,vch nlogą byc podnioty upralvnione na poclstarł,lc ptzcpisól
plawa lulr Umowy powielzenia przctwarzalria dan!,cll.

8, Administrator nic podcinluje zautonat),Zowaiych dec)żj rv inclyrvidualn1,,ch przlpadkach.
lv lym prolilowania,

Zalącznikami do Zap_vtanifl są :

- Zalączltik nr, 1 ForTrrularz ofbny
- Załącz]ik fu 2 oświadczenie
Zalączrrik nr 3 WZól umo\\,y

Zamau,iając_v.

Ilrr el Mi"Oz1.orrski

,ł,\ilplczcyżxrzad
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