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Locl2ll4/20|9 osfrów Muowiccka 26,04_2019

Dzialając na podstawie zarządzcniawcrvnętlzncgoZdIl,29()42()l4r,wsprawic\\,p1,orvadzcnia
rcgul.ninu udzielanie zanówieri. poniżej kwot), wylźrżonej w aft,,ł pkt 8 usta*t lJzp, Dzi]]l
Logistyki i LlsłLrg Teclrnicznvclr wn zlvraca się z Zap_y,tanielrr Ofeno\łyIu,

Do wszystkich oferentów

Zapytanie ofertowe AKTUALIZACJA
,, Zakup, dostała i lrdrożenie kompleksorrego sy§tenru lokalizacji i monitrlrurlauia

\r.iednostkach sprzęto\\.o_transportowych Zakladu (;ospodflrki Koinunalnci w O§tro$,i

NIazo\rieckiei sp. z o.o."

l. opis przedmiotu zanrówienia, rv},magania oraz terinin_r-:

e) l'Izedmiotem Zanro\rienia jest Zakup kompleksowego systemu monitorowania .iednostek
sprżttowo- tran§polto\tych wraz z urządzerriarni Diezbędn}'rrli do jego fLurkcjorrowania rv :l0
jcdnostkirch \\, tylll:

uząclzenla z ponrialeln palirł,a z rvykolzystanicnr sond1,,pomiarorvcj wraz z czujnikicnl
otwalcia odwloka z możlirvością rozbudowv o systen identyfikacji pojelnnlkólr RFlD 5 szt.
(GPS+)

urzilclzetlia z potrliareIn paliwa z \\,ykorzYstanicm sondv pomiarcwci_ 28 szt. ( cPs)
urządzenia z pomialem lv oparciu o t'abrvczny czujrlik poziolnu palirł.a z nrożliwością

rozbudowy o sondę poniarową 7 szt. ( Gl}s)

s},stein obslugi stacii pali$,orv_vch.

Szczegillorv1, opis przedmiotu zamó\\,ienia stano\Yi Zalącznik nr l.
\\iykaż poiażdów i lrraszyn zmjdLlje się w Zalączrriku rrr 2 clo niniejszego zap_,-tallill,

Syste]n mL]si być dostosowany do obsiugi wielobrnnżorrej l'ilnry koIlunalnej zlrjnlLl1.1c.,j siq nl,in,
zbicranicnl odpadów komuna]llvch sprzctcn spccjalist_vczll,vl orłż U!l\sZ(Zxniśnl
nrcchanicZnvn1 n]iasla.

b) W zakles zatlrówierria wclrodzi montażidenrontaż uźźś]zeń. serl,is, plzesylanie darT,vch,
r,,,dt,ożcnic systcnru iarchilvizacja clanych oraz szko]cnic z zakrcsrr obshtgl svstclnrr.

Nll
l lt\

\N



c) czas lfw.tnia Ltlrlowy ],1 micsiącc

]. Sposól] i lemlii] płatnościI przele\\ 30 dl]i.

II. Ternrin i sposób pr7ł,gotoĘania izłożcnia olirtY:
l, O1ćalę należy z}ożyć rv lonrie pisennej ne ..}-onlulazu ofefty" stanowiącvnl Zalącznik nr 2
do riniejszego Zap]-taiia w leminie do dnil 0E 05 2019 r, do godz, 10,00 (licz}, się dala
i g,ldzina rvplyrvu) w siedzibie Zalnawiającego Ul, B, Plusa 66 pokój nt 3 - sekleliliJl,
a) olirtł po\\,inna być Złoźona \ł Zankiiętei ko]]ercie i opatrzota napiseill]

,. Zakup, dostalva i wdrożenie kompleksolvego systen)u lokalizacii i nronitoro§anir

jedno§tkach sprzęto\\'o-traDsporto§,},clr Zakladu Gospodarki Komunalne.i \} ostro§i

\lazowieckiei sp. z o.o."

(lftfta nic otwicfnć pl-zcd 0E-0,5-20]9 r, godz. l0:ri)

2. KonisyJne ot\łarcie oićrl iastąpi 03,0_5,2019r, o godzinie l0:L0
a) temin Zwillzania ofeńą to 30 dnj,

III. W cclu potwierdzenia spehliania r!arunkó\r uczestnict}va \1 postępo\raniu:
l, Olelent porvirlien c1o1ączyć podpisarre ()śrł,iaclczenic o spchlicIliu warunków. Zalącznik Nr 3,

lV. Kryterifl occnY olert i ich wnga:
l Kl) ( iljlr] ucś,]) ulil ,,, ]00o c<ll

\'. PoZoslałc informacjc:
1, Wykclnllrvcy nie przyshlgują śr,oclki oc]rvolarvcze dotyczlŁce ploc.-dLlry. ponie\\,aż zapytallie
l.|,/c|,l.\\ lJ,,,,|.c i.,. ),l r.d.l \\ i.,.,!1,1! ||i|.|, u. \\ |, rlr,/ lclu
], Zanra\łlźliący zastrzcga sobie prewo do urliervażnierlia postępowenia, na każClYm ]cgo ctapic
beZ podirnia prZycZy]ly.
], Zama\\,iźljący zastrzcga sobic \\,prowaducnic na ctapic rcalizacii. znlian ilościorvvch
ijakościorvych u, zalcżności ocl jakości i potrzcb,
,ł,l)o otwalciLl ofbń, Zalna*iaji]c_v może Z\1o]ać \\ celLl ewentualnycIr lł.yjaśnlcli wsz,vstkicll
oferenlórr, ltrb loz]nawiźtć z każL]yl1 z nich . zachowLljąo jeclnocześIrie wafilllek, że fozlllo\\},,
będą się odby\\ały \ł obecności czlonków komisji plzelrrgoWej,
5. \ie doptlszcża się nożliwości skladania o1ćn częścio\!ych,
6, osobami do kontaktó\\, 7c strolry Zanla\\,iająccgo są] Kjlrga Wojtkowska. ul, ł,ąkowa 10.
07 3(X) Ostrów Mazowiecka. e mal]: zarllorr,lelliairr,gliost1,ol\ .ll ]. tel, 6().ł ,ł()l 35a],

Kluuzula inlonnac;,jna

W zrviązkLl z lealizecją rvvnlogórv Rozpolząclzenie Parlanlentu Europejskiego i Racl1, (t,E)
2t)I6i679 z dnir 27 k\ĄielDia ]0l6 r, w spra\ie oclTony osób fizyczrryclr rv zlviązku
7 przct\\ar7anicm dalrych osobowych i n, spraq,ic srvoltdncgo przcpłrłvrr takich danych oraz
uch_vlenia c11,,r,cktyrł.1,,95,/46iWE (ogólne r(]zpolządzcnic o ochlonic dan_vch ,,RODO").
infomujenr1,o zasadach plzetwarzallia Państwł clarlych osobo*,vch olaz o przvs]uglljącycll
PalistwLl plarvach z tynr zlviązanych,



l, Adlninlstratorcm Państ\\,a dnnvch osobo§,yclr jest Zakład Cospodatki Ko]tluDalnej \\, osllo\\i
\4azorł,icckicj 51). ż o.o,. rrl. Bolcsłłlva Prllsa 66. 07-300 ostlóW N4aZowieck.. osolri!
replczenttljącą Admillistlatora Danvch jcst Prczcs Zarząrlu.

], Administrator \\,},żnacż},ł Inspektola ochloiy Dlrrrych, z ktilr,_,-nr nrogi1 slę Paljstwo
konlektować w spra\l,ach przct\\,arzanił PańSt\\,i] danvcl] osolro$yclr popfżeż ndles e-l]li]il:
idota]gkoslro\,pl

3, Puistwd dule osobowe będi] przet\łarzane Zgodnic z przcpisalli RODO. tzll. denc L]Qc]ą

prZct\l'arZanc na podstnwie pżepisÓ\ Frawa. a w szczegÓlll_Y. ch przypadkach lle podstawie
Palist\\,a Zqodv a]bo w 7wiąZku 7 \\,vkol]vwnl]icll] u1llol\,_Y' , której są Palislwo Sh ollą,

.1, Poaitnie pźez Pelistwa danych osobowych iest obowiązkowc. \v s}tuacii. cdv pr7csłankę

Frzetwarzania danyclr osobo*,ych stano\łl przl.pis pla\\,a ]Llb Zawańa miQdZy stlo]1.1nli unN\ĄJ,
\\i s)łuacjj. gdv pf7el$,aiZanie danyclr osoborvych oclbywa się nll podStawie zgocly osob,v. której
dane dotvczą podanie przez PaIistwa dan),ch osobo\\:vch ALllnilristratofoui nra chnlaktel
dobro$olnv.

5. W Zaktesie dan),ch osobow_Y,ch Palist\Ye C]ot!,czilc_vch. prz_vs]ugllją Palistwll nl§IęntLi.lc. pl,r\\,r

. pruwo dL]stępLl do Clall!,ch osobo\\,ych.

t pfewo sprostowania dnnl,ch np. grly są nieaktlralrlie ]ub niepm\łdzi\\e,

. prar,,'o do rrsrrnięcla rlalyclr pra\Ąo ]]rZ_Y' sługuje w rumlliJh plzes}allek ina wllnlllkacll
określon!,ch \\, ert, I7 RODo.
. pla*,o otraniczcnia przct\ł,ar7al]ia pra\\,o prżys]uguje W lxlllach pżeslanek i na *anlnkach
okleślonyi:-h w ań, L3l{oDc).
. pra*,o lł.Iricsicnia sprzccirł,u wotcc pr7ct\!,arzania pra\\,o plżysługuje rv tlnach plzeslanek
i na rvantnkacIr ol<reślon_vch rv arł, 2I RoDo.
. pralvo do cofi]ięcia Zgod_Y' lylko.JeŻeli przetwarzanle odb),Wa się na podstawic art,6 rrst. llit.
a) ]ub art,9 ust, 2lit. a RoDo.
. pfa\\,o \\łliesienia skalgi do l)Iezesa U].zędU CJohlonv Danych,

6. Dłne osoborve będa_ plzechorvyrvane przez okles rv,vnikając1, z przL-|riso§ l)r.\\.r.
\\, szczcgó]ności usta\ły u dnjir ],1 ]łrca l9E] r. o nalodo\łvl]] 7alobie alchi\łalnyn il|chirvlclr
olaz lozpolządzenia Prezesa llady Minisn,Órv z dnie It stycznie 20]1 r, \\, spra§,ic insh-ukcjj
kancclarJane]. ledno]il_,-ch lzeczo\łycl] rvykazórv akl olaz instltli(cji rv spla*ie olg.lniz.rc1l i z.l
kl,csu działania archirvów 7akłado\\,ycb.

7, Odbiorcani danych osoborvvch mogą być poc]lnioty rtplarvnione na podsl-\ic lrź(-lri§o\
pfa$a lub LllnoWy powierzerria plzetrvarzania danvch,

E, AdnllDist],alor nie podejlllLlj1. Zautollatvzo\łanych clcc1,,zji w indyrviduallr\.clr prz,\"padkacll,
\\ ly] t1 ploljlo\\ allit,

'iZalączrrikanri clo OfuIly sll :

- Ziłącżnik nr ] Szczególowy opis prze(hniotL] zeDló\\ie]lia
Za]ączlrik nr 2 \\ivkn7 polaZdó\\.
Zalącznik n1,3 Formu]arz ofińv
Zalącznik nr :l ()świadczcnic
Zelączrrik nr 5 Wzór umo\\,),

Z poważaniem
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