
ZUK-341/2/2019       Spytkowice 19.04.2019 r. 

 

 

Zaproszenie do składania ofert – ZUK 341/2/2019 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) - do 

postępowania nie stosuje się w/w przepisów  - zamówienie poniżej 30.000 euro. 

 

Gmina Spytkowice – Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach, ul. Zamkowa 57, 

34- 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: 

 

„Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem)  odpadów komunalnych z  Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  - siedziby ZUK Spytkowice tj. ul. 

Zamkowa 57 w Spytkowicach do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych – Składowisko Opadów Komunalnych Sp. z o.o.  

ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim” 

Składając oferty prosimy uwzględnić podział na: 

Zadanie A: odbiór, transport (wraz z rozładunkiem) odpadów tj.: zmieszanych odpadów 

komunalnych [kod odpadu 20 03 01], odpadów ulegających biodegradacji [kod 20 02 01], 

odpadów nie ulegających biodegradacji [kod 20 02 03], pozostałych odpadów 

niewymienionych w innych grupach [kod 20 03 99] w ilościach wskazanych w formularzu 

ofertowym zał. nr 1A. 

Zadanie B: odbiór, transport (wraz z rozładunkiem) odpadów tj.: odpadów 

wielkogabarytowych [kod 20 03 07], gruzu [odpady z grupy 17], popiołów [kod ex 20 01 99] 

w ilościach wskazanych w formularzu ofertowym zał. nr 1B . 

Uwaga: Każda oferta na dane zadanie będzie oceniona oddzielnie i do realizacji danego 

zadania zostanie wybrany wykonawca, który uzyska z oceny oferty największą ilość 

punktów, dlatego wykonawcy powinni złożyć jedną bądź dwie oferty jeśli są 

zainteresowani realizacją obydwóch zadań. 

I. Przedmiot zamówienia: 

1. Odbiór, transport i rozładunek wskazanych wyżej odpadów. 

2. Podstawienie do siedziby zakładu ul. Zamkowa 57 w Spytkowicach kontenerów 

umożliwiających składowanie odpadów w okresie pomiędzy odbiorami. 

Proponowana ilość kontenerów została wskazana w formularzu ofertowym. 

 

II. Termin realizacji zadania: 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 

 



III.  Oferty należy składać:  

1. Na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1-A  lub (i)  nr 1-B   

w zależności od wybranego do realizacji zadania.  Do formularza należy dołączyć 

pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2 - A, nr 3 - A w przypadku oferty składanej na 

zadanie A lub (i) załącznik nr 2-B i nr 3-B w przypadku oferty składanej na zadanie B. 

(Należy wybrać odpowiednie oznaczenie załącznika) 

2. W zamkniętej kopercie z opisem: Oferta - ZUK 341/2/2019 na: „Odbiór, transport 

(wraz z rozładunkiem)  odpadów komunalnych z  Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych  - siedziby ZUK Spytkowice tj. ul. Zamkowa 57  

w Spytkowicach do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych – Składowisko Opadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 

36, 32-600 Oświęcim” – zadanie A ( lub B) w   zależności  którego zadania 

dotyczy oferta. 

3. W siedzibie zakładu tj. ul. Zamkowa 57, 34-116 Spytkowicach, lub przesłać pocztą na 

adres siedziby zakładu, faksem (33) 8791- 695, e-mailem: zuk57@vp.pl – do dnia  

29 kwietnia 2019 roku do godz. 14.30. 

                                                                                                                                                                                                        

IV. Istotne postanowienia umowy 
1. Umowa będzie realizowana zgodnie z zaproponowanym uzgodnionym z Wykonawcą 

harmonogramem odbioru: 

Zadanie A: 

1.1. Zmieszane odpady komunalne [kod 20 03 01] – 2 razy w tygodniu 

1.2. Odpady ulegające biodegradacji [kod 20 02 01] – 1 raz w miesiącu 

1.3. Odpady nieulegające biodegradacji [kod 20 02 03] – 1 raz w miesiącu 

1.4. Pozostałe odpady niewymienione w innych grupach [kod 20 03 99] 

 – co 3 miesiące, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru. 

Zadanie B: 

1.5. Odpady wielkogabarytowe [kod 20 03 07] – 1 raz w miesiącu 

1.6. Odpady – gruz [ odpady z grupy 17..] – co 3 miesiące,  po uprzednim uzgodnieniu 

terminu. 

1.7. Popiół [kod ex 20 01 99] – co 2 miesiące, po uprzednim uzgodnieniu terminu. 

 

Uwaga: ostateczny harmonogram zostanie ustalony i uzgodniony z wybranym 

Wykonawcą przed podpisaniem umowy i będzie stanowił jej integralną część. 

 

2. Rozliczenie co miesiąc z terminem płatności 30 dni. Podstawą wystawienia faktury 

będzie - wzajemnie uzgodnione zestawienie miesięczne kart przekazania odpadów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku: 

3.1. Opóźnień w realizacji zaproponowanego harmonogramu  0,15 % wartości brutto 

przedmiotu zamówienia za każdy dzień. 

3.2. Za odstąpienie od umowy kwotę 5 000,00 zł. 

 

V. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który: 

1. Z oceny ofert uzyska największą liczbę punktów . 

2. Z oceny uzyska więcej niż 80 punktów. 

3. Posiada wpis do Bazy Danych o Odpadach. 

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia 

     przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych ofert.  

5. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie 

spowoduje odrzucenie oferty.  
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6. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 

VI.  Informacja na temat oceny ofert: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej 

podanym kryteriami: 

1.1. Cena oferty [CO] –   60 punktów, to jest 60% max liczby punktów 

1.2. Ilość kontenerów [LK] – 40 punktów, to jest 40% max liczby punktów  

 z uwzględnieniem następującej punktacji: 

a) w przypadku zadania A: 1 kontener to 8 punktów 

b) w przypadku zadania B: 1 kontener to 13,33 punktów 

 

2. Sposób liczenia punktacji: 

 

2.1. Kryterium cenowe: 

 

LPC=  Cn/(Cb )  x 60           [wzór 1] 

 

gdzie: 

LPC – liczba punktów z kryterium cenowego 

Cn – najniższa cena brutto; 

Cb – cena wynikająca z badanej oferty; 

Uwaga: max. ilość punktów możliwa do uzyskania to 60 p. 

 

2.2. Kryterium ilości kontenerów: 

 

LPKA = LKA x 8                      [wzór 2] 

gdzie: 

LPKA – liczba punktów wynikająca z kryterium ilości kontenerów dla zadania A; 

LKA - ilość kontenerów wskazana w badanej ofercie dla zadania A; 

8 – liczba stała równa najmniejszej ilości możliwych do uzyskania punktów 

otrzymywana za podstawienie jednego kontenera o wskazanej w zapotrzebowaniu 

pojemności dla zadania A; 

Uwaga 1: max. ilość punktów to 40 p. – możliwa do uzyskania przy zaoferowaniu  

5 kontenerów o wskazanej pojemności; 

Uwaga 2: w przypadku zaoferowania większej liczby kontenerów dla któregoś typu 

odpadu o mniejszej pojemności, będzie badane to czy sumarycznie pojemność 

wynikająca z ilości tych kontenerów odpowiada zapotrzebowaniu; jeśli tak - to 

oferent otrzymuje punkty zgodnie z przedstawionym wzorem; jeśli nie – to 

otrzymuje 0 p. 

 

LPKB = LKB x 13,33                 [wzór 3] 

gdzie: 

LPKB – liczba punktów wynikająca z kryterium ilości kontenerów dla zadania B; 

LKB  -  ilość kontenerów wskazana w badanej ofercie dla zadania B; 

13,33 – liczba stała równa najmniejszej ilości możliwych do uzyskania punktów 

otrzymywana za podstawienie jednego kontenera o wskazanej w zapotrzebowaniu 

pojemności dla zadania B; 

Uwaga 1: max. ilość punktów to 40 p. – możliwa do uzyskania przy zaoferowaniu  

3 kontenerów o wskazanej pojemności; 



Uwaga 2: w przypadku zaoferowania większej liczby kontenerów dla któregoś typu 

odpadu o mniejszej pojemności, będzie badane to czy sumarycznie pojemność 

wynikająca z ilości tych kontenerów odpowiada zapotrzebowaniu; jeśli tak - to 

oferent otrzymuje punkty zgodnie z przedstawionym wzorem; jeśli nie – to 

otrzymuje 0 p. 

 

VII.  Informacja o wyborze oferty:  

Wykonawcy zostaną powiadomieni o złożonych ofertach i wyborze oferty w sposób 

zaznaczony w formularzu ofertowym. 

 

VIII. Informacje dodatkowe: 

 

1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  

2. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi 

Zamawiającego zgodnie z zaproszeniem, Zamawiający może dokonać wyboru 

tej oferty.  

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści 

zaproszenia. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, 

Zamawiający wydłuży termin składania ofert.  

4. Oferent  może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. 

Prośbę o udzielenie wyjaśnień należy złożyć w dowolny sposób, spośród 

podanych tj.: pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie 

Zamawiającego, faksem (33) 8791 695, w wersji elektronicznej na adres e-

mail: zuk57@vp.pl   

5. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do Zmawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert.  

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku o którym mowa w pkt 5, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania,  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia bez podania 

przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia 

postępowania bez wyboru oferty. 

 
 
 
 
 
 

Spytkowice dnia, 19.04.2019 r. 

                                                                                                                        Adam Latko 

                                                                                Kierownik Zakładu 

Usług Komunalnych w Spytkowicach 
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 W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert ZUK 341/2/2019  

na zadanie: 

„Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem)  odpadów komunalnych z  Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  - siedziby ZUK Spytkowice tj. ul. 

Zamkowa 57 w Spytkowicach do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych – Składowisko Opadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 36,  

32-600 Oświęcim” – zadanie A dotyczące: zmieszanych odpadów komunalnych [kod 

odpadu 20 03 01], odpadów ulegających biodegradacji [kod 20 02 01], odpadów nie 

ulegające biodegradacji [kod 20 02 03], pozostałych odpadów niewymienionych  

w innych grupach [kod 20 03 99]: 

 
1. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę : 

Lp. Wyszczególnienie odpadów Kod odpadów 

Prognozowana 

ilość odpadów 

[Mg] 

Cena jedn. 

odbioru i 

transportu w zł 

netto 

Łączny koszt w 

zł netto 

1. 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
20 03 01 670   

2. Odpady ulegające biodegradacji  20 02 01 55   

3. 
Pozostałe odpady nie ulegające 

biodegradacji 
20 02 03 66   

4. Odpady niewymienione w innych grupach 20 03 99 30   

5. Razem wartość  bez podatku VAT  

6. Podatek VAT 8 %   

7. Cena wraz z podatkiem VAT  

Uwaga: tabela przedstawia prognozowane, szacunkowe ilości odpadów. Wykonawca zobowiązuje się 

przetransportować rzeczywistą ilość odpadów gromadzonych w ciągu 12 miesięcy od podpisania  umowy. 

 

2. Zobowiązujemy się podstawić wciągu 5 dni od podpisania umowy do PSZOK kontenery  

w następujący ilościach: 

Lp. Wyszczególnienie odpadów 

Proponowana 

pojemność 

kontenerów 

Proponowana 

ilość kontenerów 

[szt] 

Oferowana 

pojemność 

kontenerów 

Oferowana  ilość 

kontenerów [szt] 

1. 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
20 - 33 m3 

2 
  

2. Odpady ulegające biodegradacji  10 – 20 m3 
1   

3. 
Pozostałe odpady nie ulegające 

biodegradacji 
10 – 20m3 1 

  

4. Odpady niewymienione w innych grupach 10 – 20 m3 1   

5. Łączna ilość kontenerów 5 X  

 

Załącznik Nr 1-A 

Gmina Spytkowice 

Zakład Usług Komunalnych 

ul. Zamkowa 57, 34-116Spytkowice 

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 



 

 

 

3. Oświadczam/y, że: 

3.1.  Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania. 

3.2. Nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 

3.3. Wypełniłem [wypełniliśmy] obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu  

(w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczenia tej 

treści Wykonawca nie składa — usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

4. Powiadomienie o złożonych ofertach i wyborze oferty prosimy przekazać (prosimy 

niepotrzebne wykreślić): faxem, telefonicznie, pocztą e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

/data i miejscowość/ 

 

 

………………………………………………………… 

/podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej/ 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert ZUK 341/2/2019 

na zadanie: 

„Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem)  odpadów komunalnych z  Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  - siedziby ZUK Spytkowice tj. ul. 

Zamkowa 57 w Spytkowicach do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych – Składowisko Opadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 36,  

32-600 Oświęcim” – zadanie B dotyczące: odpadów wielkogabarytowych [kod 20 03 07], 
gruzu [odpady z grupy 17], popiołów [kod ex 20 01 99]. 
 
1. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę : 

Lp. Wyszczególnienie odpadów Kod odpadów 

Prognozowa

na ilość 

odpadów 

[Mg] 

Cena jedn. 

odbioru i 

transportu w zł 

netto 

Łączny koszt w zł 

netto 

1. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 60   

2. 

Odpady budowlane – gruz betonowy, 

ceglany, drewno, szkło, materiały 

izolacyjne 

17 01 01, 17 01 02 

17 02 01, 17 02 02 

17 01 07, 17 06 04 
60   

3. Popiół  z palenisk domowych ex 20 01 99 80   

4. Razem wartość  bez podatku VAT  

5. Podatek VAT 8 %   

6. Cena wraz z podatkiem VAT  

Uwaga: tabela przedstawia prognozowane, szacunkowe ilości odpadów. Wykonawca zobowiązuje się 

przetransportować rzeczywistą ilość odpadów gromadzonych w ciągu 12 miesięcy od podpisania  umowy. 

 

2. Zobowiązujemy się podstawić wciągu 5 dni od podpisania umowy do PSZOK kontenery  

       w następujący ilościach: 

Lp. Wyszczególnienie odpadów 

Proponowana 

pojemność 

kontenerów 

Proponowana 

ilość kontenerów 

[szt] 

Oferowana 

pojemność 

kontenerów 

Oferowana  ilość 

kontenerów [szt] 

1. Odpady wielkogabarytowe 20 - 33 m3 
1 

  

2. 
Odpady budowlane – gruz betonowy, 

ceglany, drewno, szkło, materiały izolacyjne 
15 - 30 m3 

1 
  

3. Popiół z palenisk domowych 15 - 30 m3 1 
  

4. Łączna ilość kontenerów 3 X  

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Załącznik Nr 1-B 

Gmina Spytkowice 

Zakład Usług Komunalnych 

ul. Zamkowa 57, 34-116Spytkowice 

FORMULARZ OFERTOWY 



 

3. Oświadczam/y, że: 

3.1.  Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania. 

3.2. Nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 

3.3. Wypełniłem [wypełniliśmy] obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu  

(w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczenia tej 

treści Wykonawca nie składa — usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

4. Powiadomienie o złożonych ofertach i wyborze oferty prosimy przekazać (prosimy 

niepotrzebne wykreślić): faxem, telefonicznie, pocztą e-mail 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

/data i miejscowość/ 

 

 

………………………………………………………… 

/podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej/ 

 

 



 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na zadanie:  

„Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem)  odpadów komunalnych z  Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych  - siedziby ZUK Spytkowice tj. ul. Zamkowa 57  

w Spytkowicach do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 

Składowisko Opadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim” 

 Na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.U. UE L Nr 119) zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w formularzu w celu wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym 

zaproszenia do składania ofert, organizowanym przez Administratora Danych, którym jest Kierownik  

Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach, ul. Zamkowa 57, 34-116 Spytkowice, tel./fax  

33 8791-695 e-mail : zuk57@vp.pl . Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że 

powyższa zgoda może być przeze mnie wycofana w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej 

wycofaniem. Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej 

załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert związanej z ochroną danych osobowych 

przetwarzanych u Administratora danych. 

 

 

 

 

 

 Wycofanie zgody na  przetwarzanie danych osobowych 

 Na podstawie art.7 ust.3 RODO wycofuję wyżej wymienioną zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Administratora danych. 

 

 

 

 

  

Załącznik Nr 2 

dotyczy zadania A  

dotyczy zadania B 

/wybierz zadanie/ 

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

/pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ 

………………………………………………………………………… 

/data i czytelny podpis Wykonawcy / 

 

 

………………………………………………………………………… 

/data i czytelny podpis Wykonawcy / 
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Klauzula informacyjna 

Klauzula informacyjna do zaproszenia do składania ofert na:  

„Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem)  odpadów komunalnych z  Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych  - siedziby ZUK Spytkowice tj. ul. Zamkowa 57 w 

Spytkowicach do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Składowisko 

Opadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanego dalej RODO informuję, że:  

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Kierownik  Zakładu Usług Komunalnych 

w Spytkowicach, ul. Zamkowa 57, 34-116 Spytkowice, tel./fax 33 8791-695 e-mail : 

zuk57@vp.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: socham@outlook.com  

3.  Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu oraz zawarcia i 

realizacji umowy dotyczącej zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i b 

RODO;  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej;  

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz wynikający z 

instrukcji kancelaryjnej;  

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia i ograniczenia przetwarzania.  

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało 

przepisy RODO.  

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej tylko wtedy, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.  

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/i zobowiązany/a do 

podania danych określonych w formularzu ofertowym, a konsekwencją ich niepodania będzie 

niemożność uczestniczenia w postępowaniu i brak zawarcia umowy. 

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

/pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ 

Załącznik Nr 3 

    dotyczy zadania A 

    dotyczy zadania B 

/wybierz zadanie/ 

mailto:zuk57@vp.pl
mailto:socham@outlook.com

