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Log/l0/0]/20l9l, o§llóv Mażowiecka ]]_0]_20]9l,

DZialdąc nit podsta\\ie zarządzcnla wervnetIzncgo ż dnia f9 (),1-201.1r, rr,spIlLrr lc
rvplorr,atlzenia regulaminu udzielania zamórrieIi, poniżcj k\rol_Y' w},rażo|ej \Ą ll-t,,ł pkt E
uslrwv PZp. D7ia1 Logistyl(i i LIsług 'l echnicznvclr will Z\\,mca sie Z Zapvtanjaln (JfefioŃynr,

Zapytanie ofeftowe
I. opis przednriotu zaDlówicnia, rvvmagania 0raz ternrinY:

i. l'rzednliot zanów ienia dotyczy:

,,Śrviarlczenic usIugi przcsylka hybr}'do§ a''

], Pl'z.,Jllliut z:,'lln'r1.1l1.1.1ocill,,l L, V \.U]|,||,ic:
Przcdnjotenr Lllnorvv jest świadczcnic uslL]!!j pżcs},łki liyblyclorva lr, obrocie krajow ynr.
polegaiąccj na przy,jęciu przesylki z koresporrdcncją rv fonnic cleklronicznt-1 zlt
pośredIlict\!em elektronicznej skrzvnki cz1,1i lvyoclrębnionej cześci pJat1'orn1, IT. jc1
rvvdrrtkorvaniu i zakopcrtowaniu, a llastQpnj§ jej przenricszczeniu i clolqc7cniu w tbrmic
pnpielowej,
W ralnaclr ushrqi \ada\,ca możc skorzystać Z:

l) przes}iki niercicstlowaDej (ListiFaktura). szaco§anł i]ość a]l]0 sż1.,Dl !.
2) pl,zcs,vłki poleconci (List i laktLlla). szacorvanl ilość l500szt,lrrl c.j) P].zesyłki po]eco]le_i z potwieldzelliem oribioLrL, szacorr,ana ilość 3() szt,i ]rr-c.

2, 1elmin zakończerria prac:
l2 niesiecy odpodpisatria umorvv

3, Temirr platności do 2l clni po konisvjrrynl oclbiofże pżedmioru zanórvjenia i .lostalczeniu
pla§ idło\\,o wvstawionc j iaktur1,,

Il. Telnrin i sposób prł,gotOlvania i złożcnia olirĘ:
L olćnę nalcży 7łożyć rV fornlic pisenrrrej na .,Forinulafzu ofcrtv" stanowlącvnr Z{łącznik
nr l do iiniejszcgo zapylania \ł tcnriitie do dllia 22-tJ3 20I9r,do liodz 1(),(x)(licZ\, siędata
i nr]z ll ,,lol,r1,1rl ..,|z oiczrl l l\\,J .l.ś:,o lll, R, Dl l.,,,,r,r,.k,,I ,l. i *,1.1,.l,,,,,,,
a) ol'erla po\łinna być Zlożona \ł,żanknietej kopcrcie i opatrorrtr napiserl:

,,Ślviadczenic usłrrgi przcs.}łka hybr},do§al!
b) Zapltanic urnieszczono na stronie interncto\Ą,ei Zelna$iaiącego.
c) oiarlę l1logą zbż,vć ojllenci. którzy pobiorą ZapytaDie oiińo\łe Ze st|onv intcfnelowej
Zluna*.iająceeo. 1Llb Z\\.rócą się o i]rzes]anic Zapvtania, osobiście 1ub pocżtą elekt|oniczlrą
!]]\\Li!]]]].]!l!]!\!!!]!|] lub tcl. 29-{i,ł5732]
2. Konlis),illc ot\\,alcie ottl1 nastą)i 22 03 20l9 r, o godzinic 10l 1)

a) temlin 7\\,iąZania ofeną to 30 drli,
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Ill, w celu pot[,ierdzenia speIniania \\,arunkólv ucze§tnict!!,a w posltpo\rtniu:
l.()lcrcnt powinicn dołączyc podpisane oświadczenie o spelnieiill \łaruikó\!. Zalącznik
Nr 2,

2, Plzed podpisanienr umo\ły Zamawiający 66lę 1ł,1,1nagać do przcdstau,icnia następLllącycl]
dokurnenlówI Wpis do ewideicji plo\łldzeDia dzialelności gospodalczej, Zaślviadczcnic
z []r7Qdu Skalbowego o liieżłleganiLl W poda&ach. ZaśWiedczenie z ZUS lLrb KltUS
o niczalcganiu w składkach.

lv. Kr},terii oceny ol'ert i ich rvaga:
I. Krvtcriu]n oceny ofirt to 1001; cenc.

\'. Pozostałc infornracje:
L, Otilentowi nie prz_vslrrgują środki odlr,ołau,czc dotyczące procetlury, ponie\łaż Zapvtallie
pl'z.,plu,r_.lznl,<1e.t Il,t |,L,lj.1.1§ic |śj.|1.1|nillll r.e,lrlclrzlle_,o.
], Złma§iający zastrzcga soblc prarvo do ullicu,ażnienia postępo\llnia, ne każdynl jego

elalrie bez podania prz),czynY.
_], Zanawiający zastvega sobie ]]Iawo do wpfo\\,adzcllic na ctepic rcir]jzłcij. znrian
ilościowyclr rl, zalcżności od potrżćb,
.l, Po ot\!arciLl oleft, Zamawiający Illoże Z\\,olać rv cclrr c\\cntua]nycll \\,_\,jiśuieli \\szyslkich
otćfcntó\\' lub lożnawiać z każdyn z rrich , zachowLljąc jeclnocześnie \varL]nck, zc |L)7|nn\\ \,

będą siq odblrvały rv obecDości czlot1kó$, konisji pżetalgowej,
5, Pou,iadonlicnic o rvyborze najkorzystniejszej o1i y ukaże się nr st|ollic intclrl.-to\cj
Zarlarviajilccgo 1115 y qL.N1ll\l] w Zakładce Zapytilnia oIćrtowe, ]1a lablicy ogloszeli
i ohżylDa je ofereDt, któlego ofeńa Zostanie \\,ybrana, i pozosta]i otirclrcj. któr-7_v \r, ol'elcie

podad7ą adres pocZt_Y, elektronicZnej,
6, ()sobamj do kontaktó\\, z. stforl,v Znnra\!iaj ącego jest: Kingr Wojtkowske tel. 604 ,10 l 3 56

e lnail: ZiInlL]\\ iclliili.l §ko\1I(J\\,,pl

KlauzuLu inlo nacyjlla

W zrviązku z rcalizacią wynogów Ro7polządzenii1 Par]aneitu Lulopejsliiego i l{a.ly (UE)
20l6i679 z dnia 27 kwictnia 20l6 r, $ sprawic oclilony osób llzycz[ych rv zlviązku
Z prZet\alrzaDien danyclr osobowych irv splarvie srvobodncgo przcpł}.rvu tikich darlYch omz
clry]cnił d,vfekt,v$y 95i461\\iE (ogólie rozporządzenie o ochronie dan_vch ..RODO").

in{bmujcmy o zasadach Irż§twa]-7ania Pa]isl\Va danych osobo*ych olaz o przl,slrrgującvch
Palist\!u pruwach Z tvm zrr,iązan),ch,

l, AdIninistratorcIn Plllistwa dalrych osobo\\,ych jesl Zakład Gospodllki Komurralnej
w ostrowi Mazowieckiej Sp, z o.o,. tll, Bo]cslau,a Prusa 66. 07-j00 ostló\\' Mizo\\iecka.
osobil repreZeitUj ącą Adlnitlistutora Dan_,-ch jest Plezes ZarZądLl,

2, Adnlinisllatol lvyznaczyl Inspcktora ()chronv Danl.ch, z któr},n lDogi1 się Putislwo
kontaktować w spnwach przetwarzallia Państwa Clallych osobo\\,_\,ch poprzcz idrcs a-|nail]
ido(agkostro\\,.p1

J, Państwa daie osobowe beślą pźetważane zgodnie z przepisami RoDo. tZlr. danc będą
prZet\\'ażane na podstawie przepisÓ\ł prawa, a w szczególnych p|zypatlkach na podstalvic
Państ\\,a 7gody albo w z\\,iąZku Z Wykon}\łal]iell] Llnowy, któIej są Palist$.o stloną,

.l, Podaiie przez Prlislwa danvclr osoborvych jest obowiąZkowe, w S}tuacji, gd_v przcsłankę
przctu,arzania danvch osol]owYch stanowi plzepis pra\a lub Za\Yafia nliędz), stronami
Ulllo§,a, W s}tuecii, gdy p[ctwarzanic danl,ch osobou,_vch odlr}",\,a sję nn podslilwie Zgod),
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osob]''. któlei Clanc Clot_vczą. podanie przez |alisl\\a datl_,-ch osobow_vch AClnrilrjstmtoloWi lna
cl]alakteI doblorVolny,

5. W zakresie danych osoborv1,,ch Paristwa dotr-czącyoh, przyslugują Pirllst\\ tl l.\tL,|tl]ącś
praWa:

. pra\ro doslęFLl do C]lulych osobowych,

. Prawo sprostowania danych rtp, erly sil nieaktua]nie lLlb nlijpmwdzi\\,c.

. prawo do usuojęcia daiych plawo PrzyshlgLlic \\: ramach |rzeslanek i tra wanltrkaclr
okrcślonych wart, ]7 RoDo,
. pra\!'o ograiiczenie ]]rzetwalzenia pra\ro pr7ysługuje w ranach przes]anek i ne r,,,al,rtnkacll
okrcśIonl,ch rv irrt. l8 RODO.
. prawo rvniesienia spveci\\Ll wobec plzcl$Jarzania prarvo przysluguje w larnach p|zcslanck
i na lvarunkaclr okrcślonvch w art, 2l RoDo.
. p|arvo do cofilięcia zgody lylkojeże]j przet\ł,arzanic odb}\:a sję iia podstawie lń,6 Llst, l

lit, ll) ]ub afi,9 ust, 2 ]it_ a RoDo,
. plarł.o u,nicsicnia skafgj do |lezesa Uvędu C)ohlorly Dan1,'ch.

6, Dane osobowe będą przechorr,_vrł,anc Irzc7 oktes wynikajilc)- z plzepi\o\ nlr\\x
w szczcgólności Lls|a\\,y Z dnia 1.1 lipca l9[t3 r, o ni]rodo§\in Zasobie lchiwalnvm
i archiwach oraz rozporządzcnia Prezesa ROdv N4irrisrr,órv z dllia l8 stycznjł 201] r,
\r spla\\ie ilstrukcji karlcelaryjncj, jcdno]it),ch rzecżolvlch wykazórv akt oraz insh-LLkcjj
rł. sprau,ic organizacji i zakresu clzialania archirł.ór! zakladorv_vch.

7, Odbiolr-arni danvch osobo\\,ych nrogą b,vć podrrioty Ltprarvtriotle na podstarlic przepisów
pra\ln lub unlo\ Y powieżellia plzct\\.i]rzania danvch,

3, Adlninisllatol nle podcjmujc Zautonlat_vzowai_"-ch decyzji lv irrclyrviclrralnych prz_vpadkach.
rv tyl prolilorvatit.

Załącznikanri <lo Zap]-tania są :

Zalącznik nl 1 Fornu]arz ol'e y
Zaląoznik rlr 2 Oślviadczcnic

- Zalipztik nr, 3 Wzóf umo\\.y

Zamawiaj ący.

Pawel ĘlęPkowsL<i
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