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DZialajic n1 podsuWie żalządzcnia \łcwnętl7llego z dnia 29 0,ł 201_1r. * sprłl,, ic
\Ą,pro\\adzenia reglllanlinu udlielania Zlllnó\\,ień, ponizc] kWol) w)lażoDej \\,al,i,.ł pk1 8
ustawv PZp,
DZia] Logist}ki i lJsłu{ -|echlliczn\,ch wm Z\łlilcLl sję / Zlp\taIliem Oiirtow),nr,

Do Wszystkich oferentóW

Zapytanie ofertowe

,,Wvkonanie modernizacji scrlverołvni"

l. opis przcdnriot Zanlórrienia, lvyntagania oraż tclminy;

l. Pżcdmiot żanr(i\Ą,i€]lill dotvcz},:

wvkonania modcrnizacji §errverolr'ni Zgodnic 7 PrzedIniarcnr robi)t st:rnl,Niłclln
Załącznik nr l do ninici§Zego ZrP},t:tnia.

l. Do obo\\,iąZków \\vk()na\\c"- n3leży:

l) *ykonanie prac rcmon1orrl}ch zllodnie z opiscnl przcdmiolu zanrólvienia stcl]o\\ine]nl
zalącznik nr 1 dtl niniejszej umorv_v' .

2) pIz!ęcic cWcntualnic do rvykonania robót dodalkol\,)ch i zamiennlch zrrilzanvch
z przcdmio!enr unlorr,y. rr,ylącznic t opalciu 0 dodltko\e zlcccnic Zamawiljącego,

3) I)ro\\,adżcnic lobót 7 zapewlienienl rvarunkól zgodnlch z przepisami BllP. p.prl,,.

.l) L,tlż\llanic lcrcnu rcbó! W naleźyt}1l1 porzadku. a po zakoliczeniu robót LlpoI.z4rlkrlrranie
i pllcka7anię go Zama\\iaiąccfiu w 1cmlinie ustalon}m na odbiól lob(jt.

5) Wykone\ca ponrlsi odporviedzialność za szkocl,,-. rr,rnik]e na tcrcnic loból rr zrviązku
z prowadzonlrlli 1llzez nicg1o praca]ni. Llo dnilt oddania pżcdniolu umo*r na podstłrr,ic
piSemncco pro1okołu ()Llbiol1l.

], 'lernrin rożpocżęcji] pl,1tcI

5 dni I,oboczvch od dnia poclpisania unrow1

_], Cwarancia: 24 nricśiącc.
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.l, Termin płalności do 30 dni po k.nrljSvin\m odbiolzc pl7eLlmiolllZamóWicnie i.lU\tilllzśnlU
pl.1\\,idŁ]wo w}rStawio11ei ilk!ul}r.

II. Tcrniin i sposób plĄ'goto,tYanilt i zlożcnia ofcrh;
l. ot'crtc nileży Zbźyć \\, fbnnic pisemnej na..I]olmu].tl7u oleltv" stanowi4c\nl Z.tłącznik
nr l do ninicislego Zllprtania r! tcnlinie do dnia 20 02 20l9l. do godz l0,00(lic,,) sie.lata
i godl ina wpłl,wu) lł,sicdlibie 7alnawiajrąccSo ul. B, Plusa 66 Pokoj nr ] _ sękletarlat,
a) Olerta po\\inn11 b!ć z]ożona w zanlkniętci kopelci13 i opatrżona nrpisem:

!!WtkoniDie Inod€rnizacii scny€ro§ ni"
b) lllp}tanie umicslclono na stlonie intcfnc1o$ej Z.lmawiająccgo j tablicy,ogloszcrl,
c) o1ćrlę mogir Zlożyć olćlcnci. któź}, pobiolą Zapltanie ofertorvc zc sllony illtenetowci
lanral.iajaccgo. lub zrtlócą się o pżcsl.]nie laP\tanie. osobiście lub pocztą clcktronirzna
k.\\ojtk()\\§k.t'ł gkostlo\!,DI lub tel. 29,6,ł57j2]
2, Komis}jnc olw.lrcie olertnastąpi 20_02-20l9 r,, o godzinie l0:lI
.1)te nin zwiążanie olćń4 !o j0 dni,

IlI. w cclu pot}vierdzcnia spehi!nia łarunkórł uczestnictrł,a § post§pu$aniu:
l.(}lelent po\\ inicn doł4czvć podpiSenc ośW iadczenie o Spcłricniu !\,alunkó§._ Zalą.Znik
Nr 2,
2, Prżcd podpjsanie,n umow} Zem.ll\,iai4cv Inoźe \Ą.}nligl1ć do pżedStaWicl)i11 l1lsLępuiąc},ch
dokumentów: \Vpis do cl\,idęncjiprolvadzcnia rlziałalności eospodalc./ei. Zaś!\,iad!żUIle
z tJlzędu Skalborłcgo o nic7aleganiLl !v podatkech. Z.lświldczenic z Zt]S lub KItUS
o niezalcganiu \\ skhdkach,

lv, Kryteria occll],ol'ert i ich waga:
l, Klltelium oceo}r otćrt lo l00ol cena.

v, Pozostałe inlbrmacic:
l, Przcd 7k)żeniem of'ert) w)!nag.tna.iest \Ąiż]a lokaln.],
2, ofirento\Ą,i nic pl,zysługują środki odwołarr,cze dotvczacc pIoc]edul},. ponicważ,,llpltanie
o z.,pl.,,1.1Jz,,ne'c\, nl l\,,o,1,1\^'( le, l l_|.] ]lI V., lil,, | śro,
3. Zanla\\,iai!c\,żastlzcga Sobie plawo do Unic\\,ażnienia postęPo\\,ani.t. na kazdrnl jcgLl
etilpie lrez podenia pi7!cz}nv.
.tr, Zanlawiai40\ Zastżcga sobic pllllvo do wpl{J§xdlenie na ctapic felli7ilL,| , Zlnin]
i]ościo§rch w lależności od potlżcb,
5, Po ol\!,rlciu Otirt. Zamtwiajilcv moźe żwo]ac \\'cclu ewęntualnvch \!\,iaśnjeli wsz\stkich
olalęnta)\ lub roznlawiać,. kaźd),m Z nich. zacholrLrjac,jcdnoczcśnie \\aluneI(_ żc lolmo\\,!
będą się odby\al) * obccności clłoIkólv komisii plletalgorr,ej,
6, Po\Ą,iadomie|ie o l\!lrorzc naikoll!§lllie_iszej otiny ukażę się na Stronic in!ślllśLU\\el
Zalłlrviająccgo rrlrrl,!k,jsllr]\r.D| \! 7akłarlce Zap}tania olino\e. na tablic\ og]oszeli
i olr7)Ina.je Ottrent. klólcgo olefta zostanic \\\'bfalla. i pozostali Olilcnci, któź\ \, oiircić
podadżą a.lles pocżty elcktfu nic7llci.
7. Osobami do kontekló\ł ze Stron},Zalrra\łjljacego są. Spfa§! lbmlalne: Kinga Kruk lel.
784025 ,1,10 c-mail: Sekrctariala4gkostxN-,p1, spra\\},ploccduĘlne: Kinga W()jtko\\,sl(a tc1
29-6,157323. c mai l : k,wo jtkor,r,ska ?ilgl<tlstlorl,pl

K],,l,z,l :l ,lllor l :cr il .l

\| zwiłZku z lealizacją \\,vnlog(iw RozPorzadzcnia Pillamenlu Europcjsl<icgtl i ltarly (L,E)
20l6|6'79 l. dllia 27 k\\,icłria 20l6 r. rr sprar!ic ochron\ osób tlz],cżn\ch \\, Z\,iizkLl
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l pl7etwaźanicm den}ch osoLrow\ch ir! sprarrie s\\obodnego plżcpł}\Ą1l takiclr dcnlch olaz
uch\lcniLr L1}lek!yw}, 9_i/,l6i WE (ogólne lozporżadżcnic o ()chlonie dani,ch _.RoI)o'').
inlinlujemy o Zasaciach plle!\aźitnia Pelistwa denvch osoborvYch oll/ o plzvs]Ugt]iąc),ch
P.llistwu plawach z t}Ill z*,i4zanych.

l, Adminislrilolem I'alistwa dan}ch osobow\ch icst Zakłld Cospodad<i Komunalnej
w Ostro\i Mażo\Ą,icckiej Sp, z o,o,. Ul. Bolesła\\,a PlUsa 66. 07_]00 ost|ó\\ \]azo\łicck11.
osob4 reprezentlljącą Adnlinisl|atol,a Danvch.jcst Prczes Zarządu,

2, Adminisll,atcn,wvznacż\ł ]nspektola Ochronl Dlnrch. z którJm nlog4 się l}ańSt\\,o
kontaktorlać ił spr.rlr,ach przetważania Palist*a danvch osob()\\}ch poprzcz ecllcs c-]nllil:
ido(l!gkoslrxv.pl

3. I'ańSt\ła dane clsobclrve będą plżcl\vd],lilne Zgodnie Z plzcpislmj ]{oDO. tzn, Clane będll
pfZel\llfzane na po(lsta\!ic pl7episó\\ pra\Ą,a. a rr, szczegillnl,ch prz),padkach - na podSta\Ąic
])aIistq.a zgod} alb() \ł Z§iąZkU Z \\,ykon\wlnienl Umowy. kt(ilci sa Pll]isL§,o strone.

:ł, Podanje pżez PaIistwa danlch osobow},ch.icst obowią,,ko\!e. w s}tLlacji, gdv pźeslankę
prżct\\arżanill danlch osoborlvch s1 llowi przepis pfe\Ąa lub Zawarta fiięd,,), stl!nami
Ulno\a, \\r S\tuacii. gd! pźet\laźanic dinYch osobo\\,\ch o(ib)\!a sję na podsta\\,ic lgod}
osob1. któr,ej danc dot!cla. podlnie przeż Pa|islwa danvch oSobo\\,vch Administldloro\\ l lno
charaktcl dobro\Ą!lnr.

5, W zaklesie danych osobowloh l)ańst§a dol}czicvch- przts]ugtl]ą Palistwu nistępuiacc

. pr.lwo dostępU do dan\,ch osobow\,cb,

. pra\\o spl'ostowania dan\ch np. gLl} s4 nieaktualnic ltlb nicplii\dZilve,

. pra\o do usLlnięcia dlln),ch pralro plzvs)ugLrje §, ramach prlcsłltnek ina \Llnlnklch
okfcślonlch * art. l7 RoDO.
. pra\\,o osranjczeniil pżetwalzania prawo plż}s]Uqllic \ł ramach pźeslanck i na lvalunkaclr
okleślon),ch w art, l8 RoDo.
. pla\\,o wnicsicnia spl,zecilvu rvobec przcLlull7|lnja pra§,o prz!słtrguje lv |anlach pIzcsłanek
i na lral,unkach okrcślon) ch \Ą, ań. 2 i IłODO.
. pra\\'o do coliieciit zgody r}lko icże]i plzetlvalżanic odb}\Ą,ll się na podsti\!it ań,6 ust, l
lit, ll) lub art,9 Llst, ] Ii1, 1 RODo.
! pra!ło \\nicsienia skar3i do Prc7csa L]lŻędu ochronv Dl1n),. ch,

6, Dane osobo\łc będ4 plzechourt,anc pye7 okleS \lynik.tiąc), 7 plżljpiSo\ |lJ§-l,
!\. sżcżcgólności uSta\\,\ Z dnia l4 lipca l983 l, o nafodo\\\ln ZaSobic alchiwa]n\m
i a|chiwach oraz rozporzadzenia Prczcsa Rad} NIinistró§, z Ciniż1 l8 5t\cznie 20ll l,
il splewie instrukcji kancclaryinei. jednolit]ch |Zcclo\vych wykazó\\, ek1 ()laz instrul(cji
\\ Spra\,ie olgani^cji jZakrcSU dżialania ilchirvów zakladou,lch.

7. Odbiolcani danych osoborr,vch mo8a byc podmi()t\ upfa\!nionc na podstl\\ie plzc|Ln,\Ą
pla\\'a lub umow\ porvierzcniir przcllrazania danych,

8, Adnrinist|ator nie podcjnruje 7iu!omat}zowan),ch dec),/.ii rv indvrlidualnrch przlpaclkach.
w t}m profjlo!\lanil,

Zalącznikanli do Zapytania są :

- la]acznik nr l Fclnnu1.1rz ole }
Zelłc7|ik nl 2 Oś\\,iadczcnic
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- lalącznik nr 3 \Vżór umo\\,\
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