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f)ziałajqc na podslłwic zat,zqJzcllia \\ c\\ n qtf7llc 1]o 1dn. ]9ł].+ ]()],+l. vr sprllwic rvpt,orr.aclz cltilt
rc{(llanlinu LldZielania zlnlórrieli. 1lclniżcj k\\(]1) \\,1riżo])ej \\ rlt.,1 pli1 l] usta$\,PZp, DZial
1,ogistvki i LlsłLll Tcchnic71llch wir) z\\IiLcr się l Zap_\1anicnl ()l'er,lolr1.Ilr,

Do wszystkich of€r€ntów

Ząytanie ofefiowe
,, Zt|(up, do§tdr\ i i rvdrożcnic ko.nplekso$,ego s}§tamu lokalizłc,ii i nionit(,rll§ tlnił

'il icdnostkach spr7łtow(l-tr n§porto\ttch Zakładu Gospodttll(i Komunalnei rv O§trowi

\Iazowieckiej Sp. z o.o."

[. C)pi§ pźedmiotu Zanróll ienill, rrvnttgltn i|t 0r:tz tern|in\,:

r] Pl7cd]njOlen] zatrlorvicnia jcst zaLLlp liomplckso!\a1lo s!stclllLI lnorlilrllo*ania icdnoslek
Splż"^lo\\.o h,anspoftou,r,ch rrł,az z tLrzllrlzcnianri niczbcL1rllni i1o jcgo 1unkc]onolrlnia u .l0
jcdnoslliach rł llnl:

tll'llr]zcttill z porllilrcrll plllirlu z \\\k(l|7\!1a|llienl sonrlr prlllliarowcj rvl,az z czujrrikicnl
ohvlrcii o(l\\k)ke Z nlo7li\łościa lozbudorłr o s\st(-l1) idcnt\ljj(acji pojennilirlrr 1tI]II) _ 5 §zt.
(GI,s+)

urzqdzenia z pomiarcn] pili\\0 ż w\ko[7\ stlllicn-r sonr]v ponliarowc'.], 2lt szt. ( CPS)
Luząclzcrlił ż pollliefcll1 rv opltrciu o ltbryc7lrJ, cZLljniii poziornrr pllirla Z możliwościil

IożbLrdo\\} o sondę ponliul()ui] 7 s7t. ( C;l's)

Szczr'gólorr,i opis pI'zcdnliotrr zerllórr ietlia stanor,r i Zł]iLcznik nl l ,

\\'_,-. kaz prljazclrlrr, i nllszl n znl]drric sic w Zlr}llczniktl nl l do rtinicjszelo zaprlaLlr.r.

l'r iciotll,alżorr,c j lilnlv konlunalrrej za]mrr]ilcej sie m,in,
.l'llślśal \c\1 ,l .,\(, ll\ll ,.!/\ ./\/,l|l\.,I

\r ., ll ,llt ,, ,r.,, ,,,l,,,,,s ll t J",,], ll,i
zbiel,lllieln odpadów konlunaln_l.cll
mccl]anicZnvtll l1liasle,

b) W zakles zamówjenil wchodzi montaż/denroDtaż ul7ądzeri. serrvis. przes1. ianie danyclr.
wdrożcnjc svstelnu i aI,chirvizacia danr,rh rllaz sz]<o1cnic z zaklestr obshrgi svstemu,

c) czas tru,ania unlo\\_v- 24 nricsiące

3. Sposób itennin plarlclści: plzelcrv 1}() clni,



Il. 'I'trmin i §po§ób pl7Ygoto\\.tniż i 7ll}źcnia ofcrt\:
1,0lcltc nalcz1 zltlzra \\ lbln]ic piscnln.,] nr..l'onllLlJlllzu olin\" stano§iilc\nl Załącznil( n1.2
do lli]lję,jszero lilp)lilllia \\ 1tllnillic i]o dnia ()8 (]-i ](]l() l do goLll. l(),(]1) (licz\ sic dau
igoclzin:rrłpłluLl) rl sicLllibicżlr]rl\\jiljilc.!o trl, lJ, I)rusr66pokilj nr.i sckl,r-t-Lr1.1r,

ll) OIirtr po\\,inlrr b\ć Złożona \\ ,,enl](niat.,j kopelcic iopatl,zona rlepiscnl:

,, Z kup, dosta§n i§drożcnic konplekso§ego §),stcn)u lol(alil1|c.ii i monitorUllanill

.icdnostkich !przęto\o-tl.łnspoltotr\ch Zakhdu (;o§podtrrki Komunłlncirr Ostrrlrri

NIilzorricaLiej sp. Z o.()."

0lcna nic or\\i.rua prlcd 08 ()5 ]t)19l.gLldz. l0:]1]

], Konlis\ ine ()1\\llcic oicn nltsilIi 0ll_()j_]0l9r, o goclzillic l0:l0
x) tcllllin 7!\iillłllill olińx t() l() dn],

llI. \\' cclu pot$ ierdzcnitt spcłnilnia rrarrrnkótr ualestnict§,a 11 Posttpo\rttniu:
1 , ()lerent porvillicn ilollrczr c podpislnc ( )ś* ilrdczcnic o spclnicniLr rr ar.Lrnliorr.. Złlacznik Nl 3,

Iv. Krytcria ocen} ofert i ich \rżga:
l, Kr!tct,ittnl occrlr ol'crl to l0()1,'i) cci]11.

V. Pozostlłc infornracic:
1, Wl,konarł,c) nie plz},sluguią środki ocirłołau,czc dolyczEce ploccduly. poniewaź 7apvtanie
ol,/ś|\1,,\, d,/. lc c,l l1,1 |,J,l.',\,ir .,l:l,,|,lll \\L,t,,,cll,/,c,:U
2, Zirnarliający 7astr7c!li.t sobie pla\\o do u]]]c\rażiellia postcpo\\,nnir. na każdy]n jeqo etapic
bez podania plzyczyrll,
j. Zanla\Ą,iaiąc! zaslvcga sohic \\l]fo\\,adzellic nii elapie reali7acii. zliiarl ilościo\}0h
i.]akościorvych rv za]eźności orl jakości ipotrzeb,
4,['o otrvarciLl o]art. lenla\łiajłc},tllożc Z\ło]ać \ł,ceiU c\łcntuelnyc]r rvl,jaśnicll 1łsz!,slkich
olelc]ltów ]ub fozna\Ąiać 7, keżd,\1-]'l z nich . żacho\\,Ll]ac jednoczcśnic WaIuDek. żc rozlnow}
będą sie rlclbyrvaly rv obecrrości czlrlnkórv konrisji plzcLargorvej.
5, Nic dopuszcza się lnoźliwości sk}adania olcń c7ęściowych,
6, Osobami do konlai(li)N Zc st|onY Zanawiaiąccgo są: Kirrga Wojlkorł,ska. ul, Ląkou,a 10.
()7-j00 ostrilrł,Mazorviecka. e łrleil:zanrortictl1,1r'ljltut-p]. lel.604 ,10l 856,

l( 1 auzlLla inlill,nrac1. j na

W zrriązkrr z rcalizircji1 wylllo!órł, Rozpot,ż.Ldzenia Parlanlentu ELn.op.,]skicgo iRad1,(t.tIJ)
2|)1(116'79 z c]nia ]7 krvielnia 20l6 r, rv splawie ochlonv osób lizycznych w zlviązku
Z prctwalziiien darll.ch osobowl'ch irv sp|arł,ic s\robodnego plzcp11,'rł'u takiclr danlclr oraz
uch}lcnia cLYlckl},r.vt,95i461WIl (ogóhe rozpol7ąclzciiie o ochronic danych ,.IloDo'').
inlbrrrrujemy o złsi]dach pl,zet\łafzania Pirristrł a rlanl,ch osobowych omz o plż}słtlgujących
Palistwu plawach 7 tynr zlriązłlvch,

l. .ĄclniDistlatorcnl Pańs1$'ł dan],ch osobow}'ch jcst Zilk]a.l Ciospoclirrki Kornunalnei w Oslr.orvi
N4azorłiccklej Sp, z o,o,. u1, Iloles]a\ła Pnlsa 66. 07_30l] Osl|ó\\, i\,Iazowiccka, osobą
reprezenllljacą Admillislrłlora Darly,ch icst lł,ezes ZilzadLl,



]. Pirristrła dalrc osoborvc bcdą pvetrłalzłne zlodnic z przepisenli It()I)0. iżn. drne będą
plzet§,af7łllc r)a podslr\vie plzcpisórł prarr,e. ir rr szczegr!lnvch przlpaclkucIr na podsli]\\ie
Parislrła zgod,l,albo rr, 7\łiłZk(l / \ł}konr\\,anicnl uInorvr-. Llórej sa lJel'lst\\.o slroDll,

,1. I'rldanic pr7c7 Płl]st\łe danl.ch tlsoborv,vch.jest oborviazkorvc. u s)|uacji. gcl,v przes}arrke

]]rzelwa]'Zania dan)'c]l osoborłvch slllnor\'i przcpiS prn$,n lub Za\łarta nlicdz! slIonalni umo\!a,
\\1 s),tuacji. qdr pl,zclrvarzanic dan}cl] osolroW!ch oclhl,rłł się na ]]odstawic zgo,il,clsoh1,. knirc]
datlc dotYcza. podlnjc plZeZ l)ańst\\a danrch osoborlJ,ch AdnrjnislIrlolo\łi nla cbarllklcI
dr.lblorvo]n,-,

5, \\'zakresic danvch osobo$,\ch Puistua dot,r,człcl'ch. przysJLlr:rt]ą PaństwLI n!sttpLI].|cc ]r1,1ll.]

. pla*o dostcpu do dirn},ch osobowych.

t pfa\ło lploslowrllia rlarll.ch np. gd1 sil llieaklUa]nic lub nicplirwdzilve.
. prarro do Llsunięcia dan},ch prlrrr,o plzl,slLrguic rr raIlrach pl,zcslanck i na rvalullkach
okl,cś|ollvch r,r, a , ]7 I{OD().

. pLarr o oglalriczcnia pr7ct\\,alżłlliil l)ruwo pl7vs]uguie rv laulach przcsłlnek i na rł,arullkaclr
okrcślonvclt w all, l8 ROD().
. prarlo rvniesienia spt,zccirrtl rr,obec pŁchĄ,lil7ania prlrvo prz\sługuje rv r.anrach przcslateli
i na u,arunkach okleś]orrl,ch u.an, 21 RODo.
. plau,o C1o coliięcia Zgody ą,Jko jeżeli pr.zetrvarzanit- odbllva się na porlstawie art, 6 rlst. ] lil,
a) lLlb aI1, 9 ust. ] lil, a IIODO.

. p|arvo rł,lliesienil \lirr!i Llo Prczcsł l,rże.lLl ocht1)ll\. l)ftlr!ch.

6, ])allc tlsoborłc bętlą przcchorr,,-rvane pr7c7 okrcs rr.l,nikaiący, z pI,zt|lisor. ]r1.1lr.l.
\\ szczcgóllrośoj usla\\},z.lnia 1.1 lipca 19E3 L o nalodo\\:\1l) arsobie archirł,alnlnr ialchilvlch
oraz rozpot,zaclzctlia Prczcsł Radr N,linisni\\ 7 dtia ]3 st\cznia 20]1 r, \\.sprawie instnllicii
kanccliu),jnej. jcdnolit\,ch r7cczo\,\0h \!\każó\ł ekt rlraz insLrrrlicji rł sprarr,ie,,rlln zlr,1l i z.l
klesu dz jł]łltil llchillr]rr zak]adorvlcll,

7, ()dbiorcirni danl.ch osobor\'r,clr ll]ogą b\ć podm]oL] Llpl.|\\,lliollc ]re podsla\\,ic prZepisów
plarva lub ulnorl,v porrielzetlia pl,zctrłarzltia dan,-ch,

8, .'\dminjstrator nie podc,jIILlic 7aL]1olnłl\żO\!allJ.ch dccl,zji lv irrc11.,",,,iclLralrl.rclr plzypacikacJr_
\\'1\m pll)filo§,ania.

"ZalEcznikanli c1,1()]'erL) sE :

- Zł]acznik nI, l Szc7cgóło\\},ollis |)l/cdmiotll zan]a)\\ieni
lałłc,,nik ur 1 \\'vllaz po]lzdór!

, Zalacznik nr ] |ornruIalz olcn1
- załacznik nr.ł ośrriaclczenie
lalączlrik nr, _i \\ Z(il Lllllo\\l

Z poważaniem

Parłel Miccz[orłski

R'-",",Nląau


