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Z \KI \l) Cosl,oDARKI KoN]l:\.\L\l]] \! osh!wi t\IłZowieckiei sl, / o,.),
07 300 oslró\! N,la7o\liccka ul, I]. l'lusa 6a)

tćl ]29]6,1,i 7] 0l, t'.\l ]9]ół5 7] 02: \\'Wu] w\lB.lkonr(l\v D

Log/9/3/20l9 l, ośIów Mtżowiecka 06-03-20l9l,

Dziala]ąc lla podsta\ie zav4tlzenia welrnętrzllc!:o Z dnił ]9 0.1 20l,łr, \ Spra\\ie
\plowirdżcnia lcgulalninu udzielania zanlr]rvięli. poniźe.j kwot]. |\,)rażoncj \ł.ll1,,+ pkt t
usta*,y Pzp.Dzial Logist_vki i LJsług '|'cchnicznych w/m zrr Iaca się z Zap},taniem O](]lo\\ \ ln

\łsz\scr,()|crcnci

Zapytanie ofertowe

,, Do§til\ya §źrmochodu Fiat Ducato"

l. oni\ |)r/cdmiolu /r lnó\ icll ir. N \ lnaBunil ut,itz lcrlllinr:

l, PlŻcdmiot zamó$,iellia dot} cZ).

FIAT DUCĄT0 llu-ti Kuhinu L3 2,3 MJ II 130 KM , DMC -].5 l, t]ljislru nu w|wrotku

Rozsta§, osi -łOj5
NlVs:295-BWC]-6-000
Kolol lć!\nęlrln! : bil11, lub pomarańczouv
Kolor wcwnętrznt i tkaninr szala lub cZilfna
Zuź)cie plr]irł,ac} kl łączrln1 :6,8 l

Enrisja Co2 c},kl ]sczon} : l7lj
11, p o s o żc n i e y) i u zll u :
- |.,, l1,1 rll,, ,i.l.qll .r z l,c],ll.,c]. *r,ok. .'
- I'odUszka pow jell,Znll kjercwc}
- PoCl]Okieinik i lcgulacia lcdź\\io\\,a. siedzenia kieI,orr,cr

I]otcl kicrowc} z regulac_ią rrysokości
- Drvunriejscorr,e sierIzenic pilslrźcló$, zc schowkicn1
- Zalnrk.ln),scho\łck pom iędZ}, tbtelam i

Sżvb) prżcdnic stcro\\ane elektI,ycznie
- s}sten l]SC ( ABs + EBD IIBA l ASR + ]V]SR + I-]S( + Hi]l Holdcl )

- oś\i.i]tlen je oblso\\e
- SlriaLła do.jlzd} dlicnnci helogcno\łe
- I-anrpv stroboskopo§e kololu pomat,aliczorr,ęgo nl prledninr glilIu it}lnvm zdclzal(tr
- Belka tylna . kosz na kob /lpaso\\,c . ś\!iel]a tvlnc żcspolone
- l- j ltI pllliwl oglle\\ll1)
- Blo\\,by podgrzcwan}
, ]'e ho\l}llriaro\re koło /ilpits()\c
- S!stenl podtlz)Inui4c\ kok) lapasowc
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- ll\viesZęnie t\lnc z podlriljnlmi lesol,ami
Dodalkowc ,,|t\\,ięszellie pneunratyczllc z rcgulacja rr kabinie l<ierowcv

- Hak holou,nicz1,
- L]niwersalnr uchrr,y,t citl urządzcli lnobilnlch

[ ]ch\\rl na kubek
, |'akier SX PLt]S
- Półk.l pod sutltem
, O\łic\\,ka górn1
- l)y*aniki na podlogc

polirolrcc nl sicdzenia

Zabudo\1a
- Sjatki I.6 m (wl,sokość nielzona od k|a*ędzi burtr )

Dlztr i boczne. drzlr i tylne dzielonc
- llaczvki na.qórnej kra\\,ędżi 4bud()\\,},

2, lernrin I,ealizac]i: cztclvl\godnic od lloźeniazamó§icnie

_i, (iwarancja:

- ltl1 .lJ.. l'a l'l lil lllll,2] l)i.,.i:l..,
Zamew iaj+c}, lllstżega sobie możli\łość nronli]żu \\, closlalczonvm pojcździc ulzldzenia

cil)S oraz sond), paliwo\\,ei, W]W czvnnościżostaną pżcpro\\,ld7one pźeż film],. któfc
posiedai4 5toso\\ne uprownicnia do ich rłlkrlnvrvania. Dosta\\.ca zostanic o i\m l'akcie
pointblmo\łirn\ l odpoWiędnilI w\plzedzcnicIn, W)konl\Ą,ca oś\\,iadcz},na piśnl.. 

'!czrnntlści nie będa mialy \\,pl)\vu na warunki gwal,łncji i lekojmi,

l, l.|ę(1.11,1rr e: /_onl'lj / s1,1r,rkllll: ',1,1 i,llr.i i .en'i.r

5, 
-fcrmin płalno(ci do 30 dni po llonrisl,jrrlnr odbiolle pl.,ędmiolL] zinló\\ icnia i doslalc;,cniu

pla\\ id]o\\,o \\ vsta\łioncj 1iklulv,

II. T.rmin i sPosób prz}-'gotollłnił i Złoi€n;a ol'er§,:
l, Otirtę nelcż) złozr,ć rv i'o|mie piSemnc] na..Fonlularlu ol'ety'' stanowi.]c\n Zż|ąCZDik
nrl do ninie]szego zap\tenia \! 1cnninie Llo dnill l 3-03_20 l 9 r, do godz, J0.00(licz} siedata
i 8odzina §pl}wll) !\ sicd,.jbic Zirnla\\iililcl-go ul, B, Pltlsa 66 poka)j nl j - sekretirliat,
l) Olcta porvinna blć z]ożona w lrmknięlej kope|cie iopatzona napiscm:

,, Do§tawi srnrochodu Fiirt Ducato"
Lr) Zep},tanic umics/clono lllt stronie interneto\\cj Zinra\\,i|li4cego itablic_Y' o!!]o.,Z.lr,
c) Oierte mogą Złol)ć Ojaręnci. ktćllż} poLriora Zep\unic ojarlo$,e Ze sh,on} inic li-t(,\\!,]
Zlmarr,i4jacego. lub zrvrócą się o pllcs].lnie l|lp}lani3. osoLriścic lLlb pocllą clcktrcnicznir
\.\,j1[9\b.G\$!od lub tel, 29 6,ł57]]]
2. KoniS\,]nc ot\\,arcic olań nast4pj ]jłj-20l9r, ogodlinicl0: l]

a) telnin zrviązania oltrta: 30 dni,

III. w cc|u pot}vierdzenia spehianił włrunkó\ł, uczestnict$a \r postęporłnniui
1,otire nt po\ł,inicn dołlczr,ć podpisanc Oś\\iadclcnie 0 spelnieniu \\anlnkó\-
Załącznik Nr 2,
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2, Iłzcd podpisanicm unrow\ Zama\\,iai4c\,|noźc §,}nlnlać do plŻedstawicnia nestepU]ac]ch
rlokulnentriw: \\jpis do cr!idcncii p|owadzcnjl dZi.lłalności gospodalczei_ Znś\\,jłd!Zśnlc
Z l]l,,ędu SkarL]o\\cgo o niezalcgtniU \\, podatkach- Z.lśWiadcZclric z ZUS ltlb KRl]S
o niclaIeraniu w skłedkach.

I\''. Kr},teria occny olert i ich *rrga:
l, Klvtcliuln ocen\ .JlćI,1lo ]0096 ccn.t.

\'. Pozostnłc iDlb|.macic:
l, o1Ćrtn!o\\,i nic pIzrsługLr.ją środki oC]l\,o]i\Ączc dotlczllcę pl66ij-tlrlr. pollie\\,aź żapYl0llie
o'zcnro,1,1Jz,,lle, c. l',l 1.,,J,r*r,ir'clll :,lniltt rlerrl c,rz,l.,lu
2. Zallawiajłc1: zastrz;gi sobie pri.rt dn ,ni.rnzl,cl);J |ll\Lśnu\irnii, llJ 1,1źd}łll icgo
clipie bez podania plż},cz}'n)',
3,Po otwlrlciu Otirl. lanlawiejqc)' może zwo]ać \\ cc]u ewentualn}ch w)jaśnicli \łsl!slkich
orelentó\ lub lo/lnNlliać Z każd\]n z niclr. zachowujac.]cclnoczcśnie warunck. że lozmo\\\,
będa się odbywal} \\ obccności czlonkó$ konlisji plzelargowej.
5- 1'owiadomicnie o w\boże nllikolżlstnicjslej o]ilt} Ukaźc sie na stroni. inLelrletoWcj
Zanrawiaiącego }!!!!L!!!!!]t ]]] \\ llikładce Zap)1.]nitt of'ertowc. n.1 tablic_\ o!losżeI
i otl,zlma ,jc olelęnt. któlcso ol'efta żo\ririL u\b1,1ll.] oll]/ |),lZL Sta r a,it:l(llci. l(tólz!,
§,,li-.i( ",J,,J,,J :,olś p..zt, rl.,Lll,,,ll.z lcJ,
6, Osobami do kontaktó§ 7c strol\ Zafi.l\łiailcego są: spm\\} lonnalnc. lcl,29,6.15 7] 25
Lll, ].4kowa 10. spr.rlvv proccdurllne Kinga \\bjtko*ska adlcs 7il]]l1)\jijn]ill/e.o}Ln)\,ll].
lel. 60,ł ,l0l 8j6

K Iau,,u Ia i ntbrnrac.l, j ni
\V zrviazkLl ż re ]iZaciź] w\,nbgi)w l(ozpo lż.Jd/e ll ia I}arlaincnLu lluropejskicgłl i liady (i,E)
20I6i679 z dnia 27 k§,ictllił 20]6 r, w spla\\,ic ochlon\ osób fizlcznvch w zrviozliu
Z plzct\łaflit|iem dan\'ch rlsoborr,vch i\Ą spralrie srvobodntgo Pżepł\'\łu hkich danvch ol.ti7
uchvlęnia Clvlcl(t)w} 95i]6]\VL Qga)lne fozporliLd7enie o ochfonię dan)ch ..RoI]o''].
iniinlLrjen1 o zaSl1ditch pźetwalzania Pa]ist\\,a dan\ch osobo\\,\cl] olaz o pl.zysllguilLclch
P.uistlvu pra\łach 7 t}ln Z\lią7an}ch,

l, Administratorcnl Państ\a dan)-ch osobo\},clr .jc:jt Zaklad Cospotlal.ki KomunaJnej
w Ost|owi MażoNieckie_j Sp, z t),o,. ul, Bolcs]n[l l)|Usa 66. 07-]00 Ostrów Nl|t/o\\,iecl(a.
osobą rcplc7cnluillc! Adlninislu1ola Danvcll jc5| l)lezes Zarżądu.

2, Adnlinisl|ator \łvznacl}ł lnspektola Ochlonr Danlch. Z l(tórvn] nlog4 się Pańsl$o
konlOklować \! splawach plzci\\,tlzania Palist\ł.1 dlrnvch osobo\\,\ch poprzcz aclles e-nrail:
idoiźigkostro\Ą,.pl

]. Pańsl\\,a dlne osobowc bedą plżet\\elli1llc Zgodnic Z pyepjsirmi RODO- tzn, danś będ.l
plletl\aźane na podsla\ie plżcpisó$ plawi. a \\ slclególn}rch plzlpadkach ni podslawie
l)aIistwa lgodv albo $,Z\!i4,,ku Z wvl(on!winjęm Umo\l),. kiórei si] I)ańSt!\,o s1|onźt.

'l, l'odanic plzez lralis§va danYch o5obow}ch.icśl oboWiazko\ł,c. rł, sltuacji. gcly pr.zeslankę
przchłal/ilnia danl'ch osoborvvch stenowi pźepis pfil\Ą,ll lUb ża\Ą'afta lniędzv stlon.rnli
U]no\\'a, \V s\tulcji. !d! pr7ctważanic dan)ch osobo\Ą,},ch odb}Wa się na p()Llslawie Zrodv
oSobr. której danc dol}cż!_ podanic pyez PaIist\łLl d.1ll)ch osobow!ch /\dlIinistlil1()lol\i nla
charaktcl doblowoln\,,

5, W Zal(rcsic danlch osoborvrch l'alistrva dot;czlrcvch. prz}sługuią l)ańSNU nJ5t.-pLliacc
pra\!n:

. pmwo doslępu do daIlvch osobo\\,\ch.
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! pra\\! \plostowania d.rn)ch np. gd_Y sa nicak!Ualnie lUb nicpliL*,dzi§.c.
. pla!\o Cio usunięcia danvch plawo pl,ż\rs]uguie \\, Iamach pl7es]lnek inl ilal.unkach
oklcślon\ ch \\ alt, l7lloDo.
. pllt\lo oglanicżcnil pvetwarżania plawo prż)slUgui§ \ł ramach pllc\łllnel( i nll \\aftlnkach
okrcślon}ch \\, art, ll] RoDo.
. pra*,o rlnicsienia spl,Zeci\Ą,U woLręc Pźet$,alzanii]l Pla\o plz\sltrgLrje * ralnach przeslanek
i na warunkach okrcślonl,ch lv an, 2l RoDo.
. plawo do coliięciaZgod} t)]ko.ieżeli pźct\\'lll,.allieodb\,$,itsięnapodsta$ic|t,6ust, l
lit, a) lub .ll1, 9 ust,2 lil,l RoDo.
. plllwo wnicsieni.l skalgido Plcle5|! l]żedt] Och )n\ l)ln!ch,

6, I)ane osobolvc bedq plzec horr l rł,łn e plżez ol(lcs w1,1lika]ąc1 z pr,.episó\! pIttwll. \\,

Szcżcg{ilności Uste\ł)- 1.inia I.1 lipca l98l i., o nalo(lo\Ą\,lll zasobie archiilalnlnr iarchi\łLrch
olilz lozpolżąd,,e|ia I'rezcsa Radl N4inistlli§,ż d|ia lE st},cznia 20ll l. \\ spla\\ic instNkcii
l(.lncchl)jllej..icdnolil}ch źeczo\\r)ch iłlkazóu. akl oll,. instlul(cji rr spl.arvie o1.1.rnrz.lLcli i

z:lkl,c,rl ,lzi.ll: li,l *li l,v, * z:,kl_d, urL l,

7, Odbiu,cami dan}ch ()sobowvch nlogą b\ć podltliol\ upla\\nionc na podstarr ie przeprsilrr
plata Jub unrtl\Ą,r, powierżcnia pllel\\,aźania C]an\ch,

8. AdIllinislmlor nic podL.imuie żaLltomelr,,,orł,anl,ch dccl,z_ji rr indrq,idualnvch pź\padkach.
w t\nl ploflloWanil.

ZaIącZnikami do ZapYtani1t są :

- lalącznik nl l I-ol]nularz olćr1\,
zal.rcznik nl 2 oślr iaclczenie

- Załącznik nr ] WZór tlmow}

PR!Z:. , -. , rzĄDU

Zamawilj4cy.
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