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zaptasza do złożenia ofeń cenowych na unieszkodliwianie wy"robów zawierającvch azbest

występujących na terenie gminy Mochowo
II. Opis przedmiotu zamówienia

Przecimiotem zarnówicnia jest r.łl,konanie prac związanych z usu,tvaniem i unicszkodlilł,ianiem lłryrtlbów.
zawierających azbest z terenu gminv Mochclrvo. W zakres zleconych prac wchodzi:
r derntlnt"lz, załadunek tll,łz unicszkodlirr ienie lla skł,ldou isku odpadow nicbczpiccznych płyt
;tzbcstorvvch, łr. ilości ok. 110 rn2 - 1,5,ł Mg
r ot]biór rvraz z zaiadunkiern oraz unieszkodlivtienic,na skladorvisku łldp.ldórv niebezpiecznych płrt
azbestort,ych z rniejsca tvtnczasorvego składowania (bez demontazu) w ilościok.775a rn2 - 108,377 Mg
łączna ilośćodpadów azbestu przeznaczonvch do transportu i utylizacji z terenu grninv Mochowo ok. 7860 rn2 -

1{)9,917 Mg
Zanralviający 7-astrzega sobie mozliwośćzmianv podanv"6 1aryzej ilości,tj. zrnnie,,jszenia rv przvpadku
rezygnacji lvłaścicielaposcsji lub zwiększenia w przypadku wpłynięcia kolejnych rł.niosków (rv miarę
posiadanvch środkółvfinansorł,vch).
zakres i ccl działania:
o detnontaż, załadunck, transport oraz unieszkodliwienie płyt zarvierającvch azbest;
. w ".ywóz pojazdem spccjalistvcznym z zachou,aniem obowiązującrrch przepisólt;
l przckazanie Zamarviającemu pcltwicrdzenia ilościctcrnitu oddanego do unieszkodliwienia;
r dostarczenie Zatnałviającemu dolr,odu unieszkodliwienia odpadu, kopii karty przekazania otlpadu
oraz dokumentu pot\Ą,icrclzającego rvagę odebranego azbestu.
\Ą-r, rna ga n

1.

2,

3.
4.
5.

i.l tlrg.lnizacv ine:

Zarnalviający ptzekaże Wvkonawcy w dniu podpisania umowy/ lł.\.kaz trieruchorności dtl dokonania
demontazu i odbioru płvt azbestowych. W terminie dwóch tygodni od dnia podpisania urnorłv
Wykona,lłrca jcst zobolł.iąz;rny 5ft6nluktor,vać się i umówić z właścicielamiposcsji na terrnin dcmontazu i
odbioru oraz powiadorni o tyrn Zamawiająccgo.
Wazenia każdorazo,1vo ilościodbieranvch z nieruchomtlści odpadów zawierająrych azbest (zarówncl
odpadórł. porvstałych 1y 11.1rpi(g demontazu jok i odpadów składowanych przcz rvłaściciclina
nicruchomościach) przv użyciu Hlagi hako\,Ą/ej i sporządzenia informacji z wazenia, po uprzednirn
zawiadornicniu Zamawiającego o terminic prorłradzonych prac.
Dostarczenie Zamarviającelnu dorvodtr unieszkodiirt ienia odpadór,rr, tj. kartv przekazania odpatlółrl oraz
kwitu lt agowego ze składowiska, potrvierdzającego łvagę odebranvch u.yrobów zawierających azbest.
Wykona.ł.ca wystawi oświadczenie dla właścicielaposesji, żc prace związane z usunięcietn w\rrobóvl,
azbestołr.vch zostały lłrykonane z zachowaniem właściwychprzepisółv technicznych, a teren został
pra.wi dłołvcl oczy s zczony z cl dpa d ó.lv urlrę5 161v y ch.
1Vvktlntrlvca zoborviązujc się do:
zatrudnienia na podstarł,ie utnow,v o pracę osób wvkonującvch wszvstkic czvnności w zakresie
rcalizacji przedrniotu zamórł,,ienia, jeżeli rł.\.konanie tych czvnnościpolega na wykonaniu pracy
rrl rozumieniu przepisól,v kodeksu prac__y/ o ile czvnności te nie będą wykclnyrł.ane przez osobę
r,,r, ramach prow;rdzonej działalnościgospodarczej
{Dz. U, z 2016 r., poz,7666 ze zm.);
zdalvania
na
bieząco
kart
cldpadu
z
urł,agi
na
konieczność
rłydałtania zaświadczeri de tninirnis,
-

-

6.
7.

-

dtl plzestrzcgania przepisórv usta\Ąry z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z póżn, zm,)
t,l ochrclnic danvch osobowycĘ rv szczególności do zachorł.ania 1Ą/ tajelnnicy danlrcfi osoborvych, do
którvch uzyskał dostęp w związku z wvkonvwanieln zamółvicnia;
ponoszcnia pełne.j odpowiedzialnclści zabezpieczeństwtl wszelkich działań prtllvadztlnych na terenic
prolvadzonych prac ipoza nim, a zT.viązanrrch z,lt.rrkonaniem przedrniotu zarnólvienia;
uporządkowania terenu po wykonaniu usługi;
realizowania przedrniotu zarnówienia zgodnie z zasadami wiedzv technicznej i z należytą starannością
oraz aktualnvm poziomern wiedzy technicznej, gwarantując},mi rłrykonanie przedrniotu unrorłry rłlcl
rt łaści,lł,.vibezpieczny sposób, zpJodnie z obortiązującyrni normami i przepisarni;
p(lnoszenia odpowiedzialności za rvłaściwąrealizację przedtłiotu ull,lowy i dcl naprarvieni;r wszcll<ich
szkód w,vnikłych z jej niewłaścirvej realizacji;
przestrzeganie zasad bezpieczeństlĄ/a, BHP, p.poz.

Zadanie jest finansolĄrane ze środkółvWojelł,ódzkiego Funduszu Ochronv Srodowiska i Cospodarki
V/odnej lł, Warszalł.ie, w związku z połtvższvrnWvkonal,vcę obowiązują T-vszystkie zasady progralnu
usułlania i unieszkodlilviania azbestu na terenie lĄroiewództ\Ą,a mazowieckiego, w tym doĘczące
odpowiedniego ozna ko."vania.
Wykonanie dokutnentacji fotograficznej ilustrującej przebieg przedsięlt zięcia i osiągnięcic cfcl<tu
ckologiczncgo rv wersji elektronicznej na pĘ,cie CD.

Wvkonawca poniesie rtszelkie kosztv związane z przygotc}wanietn i złozeniem ofertv. Zaleca sie, abtl
wvkonawca zdobvł urszelkie informacje, które rnogą bvć konie-cznc do pralvidłorvego przygOtow.ania ofertv.
Zamawiającv nie prze\^/iduje zlł,rotu kosztó,lv udziału i,ł, ptrstępowaniu.

1.
2.
3.

Terrnin realizacji: do 30.09.2018 r.

Wzór umtlwv stanowi zalącznlk nr 5 do niniejszego zapvtania ofertowego.
Wvkonawcar związany jest ofertą 30 dni.
11. Bieg tcrtninu związania ofertą rozptlczvnil się wraz z upłlr\l.g11 terrninv składania ofert.
5. Do niniejszcgo postępolĄ.ania nie maja zastosorvania przepisv ustaltry z dnia 29 stvcznia 2{)04 roku Pra-"vo
zatnółł,ień publicznych {Dz. U. z 2077 L*., plz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej ,,ustawą". Szacunkor,ta
wartośćprzedrniotu niniejszego zamólvienia nie przekracza kwotr, określonej rv art. 4 pkt. 8 ustawy.

III. Warunki udziału w postępowaniu

1,

Wykonawctr tnusi prowadzic( zi'rcjcstro\vaną rł., KRS lub irrnyrn clrganie ervidencji działalnośćgospodarczi1,
łv zakrcsie clbjętvrn przedmiotetn zamórvienia, tj. musi wykazać, ze posiada:
, zezwolenie na prort adzenie działalności\^I zakresie transportu odpadórł. niebcz-piccznyclr
zawierających azbest,

- zezw,olenie na unicszl<odlirvianie azbestu lub równowazne uprarvnienie (.p. pozlvcrlcnie
zintcgrorlrane) - rtvdane na podstalvie przcpisów,szczegółow-vc}u w przypadku gdy Wvkonarł,cll
za tnj er za pr ow

2.

a

dzi ć p r zeh.lr ar zanie odpa

d ó

w qlę

14r]ą

5pyln zakres ie

lub
przedstaw,i zezlvolenie na unieszkodlirvianie azbestu, lub rórvnoważne uprawnienie (np" pozrvolenie

zintcgrowane)

- lvvdane na

podstarvie przcpisórv szczegółowych, dla skł;rdowiska odpadółł. na

którvrn będą składort ane odpadv za,lvierające azbcst,

aktuallra1 un1o\Ąlę podpisaną zc składolviskiem odpadów nicbezpiecznych lub składowiskiem odpadórv

innvch niż niebezpieczne i obojętne posiadając,vm wydzieloną częśćna składowanie odpadów
złr.ieraiącvch azbest.

Wykonłlwca musi łtvkazać, ze posiada dośłł,iadczcniezalłlodorł,eniezbędne do rvykonania zamółvicni.r,
tj. zrealizował co najmniej 2 usługi polegającc na usunięciu i unieszkodliwieniu azbestu o,ił,artościmin. 10
aaa zł brutto każda w okresie ostatnich trzech lat przed upłvweln terrninu składania ofert, a jezeli okres
prorvadzenia działalnościjest krótszy - w tvrn okresie.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferĘ:
Zarnawia|ilcy \,\.\Ąnaga/ aby kazila oferta zawierała minirnum następuiące dclkumenty:
1" wvpełnionv i podpisanv przez \\łvkonalĄrcę fortlularz ofcrtowv wg załączonego
ofcrtowego - Załącznik nr 1 do zapytania ofertortlego,

2.
3.

wzoru forrnularza

aktualnv odpis z właścirvegorejestru lub z centralncj crvidencji i in_forrnacji o działalnościgospodarcze1,
wystartliony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
ai<tu;rlne zezłt olenic na transport odpadórv nicbezpiecznych wyf,ąne iĄr oparciu o ustawę z dnia
27 krł.ietnia 2001 r. o cldpadacĘ

4.
5.
6.

informacje dotvczące firmy, zktórą Wykonarvca tna ptldpisaną aktualną urno\Ą/ę lub zaperł,lrienie rnin. na
utvlizację wyrobów zawierających azbest lub transport odpadór,v wraz z urymaganvln pclzvvolenietn,
lwkaz r,vykonanych usług lv okresie ostatnich trzech lat przed upływem terrninu składania ofert,
a jcżeli okres prolvadzenia działalnościjest krótszy - rv tvrn okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat rvykonania i podrniotórvI na rzecz których usługi zostałv rĄ,vkonane, oraz załaczeniern
dowodórv, czy zostaly,ił,ykonanc na]ezvcie - Załącznik nr 2 do zapvtania ofertowego,

oświadczenieo spełnieniu obowiązku zatrudnienia na podstarł,ic umowv tl pfacę

z ap1l

tania

of

ertorł,e g o,

- Załącznik nr 3 cio

7, ośrviadczenico trcścistanorviącej Załącznik nr 4 do zapytania ofertoltlego,
8. jezeli Wvkona\Ąrca ma siedzibę lub rnie|sce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokurnent wystalwiony w kr;rju, rĄ./ którvrn ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

ptltrłlicrdza jącv, ze niel otw,arto jego likł.t idacji ani nie ogłoszono upadłtlści- wystawiony nie rvcześnicj niz 6
rnicsięcy przed upływem tertninu składania ofert,

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz ptzekazywania
oświadczeń i dokumentów.

1. Wszclkie

ośrtiadczenia, ltnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wvkonalvcy

mogą

przekazywać pisernnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną,
Zamałviającv podkreśla, żc w cclu zachow.ania reguł róltnego traktolvania Wykonawcólłl nic przcr.vidtljcl
udzielania odpowicdzi na pvtania doĘczące postępołrlania o udzielenic zarnówicnia zadalvane drogą

2.
3.

telefoniczną.

\Ą\konawca, który Llzna za niezbędne uzyskanie rwjaśnień doĘczących postępolt ania o udzielenic
zamówienia, po,1ł,inien wystąpić z zapvtaniern do Zamau.iającego ,lĄ. sposób rt,skazany ,lł, ust. 1.
Treśćzapvtań wTaz z wvjaśnieniami Zarnalviający przckerzuie Wykonawcom, którvrn przekazał
zaproszenie do składania ofcrt, bcz ujalvniania źródŁa zapvtania oraz na stronie interneton-ej
Zamarviającego. Pytania nalczy kieror,vać do dnia 09.07.201B r. do godz. 10:00"

VI. Osoby po stronie Zarnawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktorvania się z Wvkonawcami i udzielania rł,yjaśnieńdotyczących
postępowania jest Erva Kopycińska, tel.2Ą/2763333 werv. 211, c,mail: zpubliczne@rnochowo.pl.
2, Wvkonawca lr:l:roże zwrócić się do Zarnarviaiącego o wvjaśnienieistotrrvch warunków udzielenia
zatnólłlicnia u. godzinach pracv, tj.: poniedziałel<, środa - piątek od 7:00 do 15:00 we rł,torek oc1 B:00 do
16:00.

VII. Opis sposobu przygotawania oferty cenowej
1. Ofertę nalcży złoż,7ć,lv nieprzejrzystej i zamkniętcj kopercie umieszczając na niej naz\Ąlę i adrels
zanra.,tiającego/ nazrvę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta ccno\^/a na zadanie pn. Unieszkodliwiarrie
wyrobów zawieraiacych azbest wystgpujących na terenie gminy Mochowo. Nie otrtierać przed dnicrn
72.07 .2018 r., godz. 12,.0a.

3,P
4. Ofertę
5,
6.

7,

8.
9.

należy sporządzić czytelnie, w jęzvku polskirą w tlparciu o forrnularze stanowiącc załączniki do

niniejszego z.l proszcn ia.

Oferta nie moze zarvierać zrnian ani uzupcłnień z rvvjątkiem tvch, które wvnikają z instrukcji ł.ydanych
przt:z Zanawiającego, lub które są konielczne do korektv błędórv popcłnionvchprzez Wykonawcę. W Ęrn
przvpadku dokonane korektv lnuszą bvć parafolvane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
ił, imieniu \,Vykonawcv.
Dokumcnty, którvch żąda zamalł.iający, muszą brrć przedstaltione łrz fortnie orvginału ltrb kserokopii
poświadczonej za zgcldność z orvginałem przez osobę lub osobv uprarvnione do rłł.stępowilniaw imieniu
Wvkonawcy, pTzy czyln \,v przypadku WykonarvcórĄ, wspólnic ubiegających się o udzielcnie zarnórłlienia
l)taz w przvpadku podrniotórv trzecich kopie dokumentów dotyczących odportiednio Wvkonawcv ltłb
tych podrniotów są poświadczanc za zgodność z oryginałem ptzez Wvkonawcę lub te podrnioty (zgodnicl
z wybort,ln Wykonarvcy).
W przvpadku, gdr. inforrnacje zawarte w ofercie stanowią taiemnicę przedsiębiorstw.a lv rozumieniu
przepisórv ustawv o zwa7czaniu nieuczciw,ej konkurencji, co do których łVvkclnawca zastrzega, ze nie
rnogą być udostępniane innvm trczcstnikorn postępoltania, musza bvć oznaczone klauzulą,,Informacje
st;rnclrviące tajemnicę przcdsiębiorstlĄra ll. rozurnieniu art. 11 ustał\ry z dnia 16 kwietnia 19L)3 r.
o zwa|czaniu nieuczcirł.ej konkurcncji (Dz. U. z 2003 r. lrJr 153, poz, 1503 ze zm.)".
Zadne rlol<umentv lł.chodzące rv skłacl oferty lub przedłożoneprzeci podpisaniern umolĄi-y/ \^r tym równicz
przedstalvione w formie oryginałów, nie podlegają złrlrotowi przez Zatnalviającego.
Wszelkie kosz§ związane z przvgotol+laniern oferty ponclsi Wvkclnawca.

10. Wykonawca lnoze wproltadzić zmiany lub wycofać złożonąofertę pod warunkiem, ze Zatnartiaiąc,t,
otrzyma pisemne powiadornienie o \Ą/prowadzeniu zmjan lub rt ycofaniu przed upłvwcm tertninu
składania ofcrt. Wvkonawca nic rnoze 1yycofać oferty ani wprowadzić jakichkoht iek zmian w treści ofertł,
pcl upłvrvie terrninu skł;rdania ofert.
11 . Złożona oferta ma obejmować całośćzamówienia.
VIII. Miejsce składania ofeń
-l
. Ofertę ceno\vą nfllezy złożyćrł, siedzibic Zamawtającego, tj. Urząd Grnrny w Mclchowie, Mocholvo,
ul, Sierpecka2,0L) - 21;1 Mocho\Ą1o, w tcrlninie do dnia 1ż.a7.2a78 r. , godz.12:00.
2. zatnauriającv moze podjąć clecvzję w spra,lvie uniewaznienia postęporvania o udzielenie zarnówienia bez
podania przyczyny,
3. Za termin z|ożenia ofertv przvjrnule się datę i godzinę wpływu oferĘ do Zarnawiającego.
4. zatnarłliający nie przerviduje publicznej sesji otwarcia ofert.
IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności

1. Na
2.
3.
4.
5.
6.
7.

załączonvtn formularzu ofertowlu m, nalezv przedstałvić cenę ofcrtową brutto

przedrn i cltu zatnółr.ienia,

za

rłykonanie

wartośćcenorĄrą nalezv podać łv złotvch polskich cvfrą - z dokładnościąclo drt óch rniejsc po przecinku
oraz słorvnie.

Ccna poł,t inna zawierać wszelkie koszty związane z wvkonanicm przedmiotu zarnólvicnia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Załnawiającvrn a \Ąlkonawcą odbyłvać się będą ,lt złotvch polskich.

Cena podana przcz Wykonawcę za świadczonądostawę/usługę/robotę budowlaną jest oborviązulac;:
przez cały okres rłlażnościumorł,v i nie będzie podlegała walorvzacji lv okresie jej trwania. Zamalviajacll{yfoięrr" ofertę odpo,1łriadającą rłlszvstkim postawionvrn prz,aż niego ,lvlłnogol1} o najnizszej cenie lub
najkorzvstniejszyrn bilansie cenv i innvch krvteriów ocenv ofer§.
Zamaw,iającv nie przerłriduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zarnówicnia.
Nalezność płatna będzie po zakończeniu realizacji zadania, dokclnaniu protokolarncgo odbioru,
przekazaniu niezbednej dokurrrcntacji przeler,r,elT] na konto WvkoflilĄrcy, \v ciągu 30 dni od daty
otrzymania przez Zatlarviającego prawidłorvo wystawionej faktury/rachunku. Szczcgółowe zas;rdy
ułrpłat_v rvynagrodzenia zostałv przedstawione lv Projekcie Umorvy, stanolviącym Załącznik nr 5 do
zapytania.

X. Opis kryteriów wyboru cferty, wtaz z podaniem ztlaczettia tych kryteriów i sposobu oceny ofeń

1. zarnawiającl lvvbiera
2.

najktlrzystniejszą rrfelrtę na podstirlrrie krvteriów ocenv ofert spośród ofcrt rrie

ptld legajacvch tldrzuceni u.

Wvbór najkorzystniejszej ofertv zostanie dokonanv według następujalcych krvteriórł.:

Kryterium

Lp.
7,

SUMA

Cena

Liczbapunktów (waga)
100
100

3. w kazdvrn z kryteriów occna będzie dokonana z dokładnościądo d..t óch rniejsc po przccinku.
Ą. Punktv przyznanc }Ą/ poszczcgólnych kntcriach danej ofer§ zostaną do sielbie dodane.
5. Zainawiirjący udzicli zamówienia Wvkonawcy, którego o{erta uzyskała najlviększąliczbę punktów.
XI. Informacje o formalnościach

1.
2.
3.

]rJiezłvłoczniepcl rvyborze nalkorzysinieiszej oferty, Zamawiający zaw,iadorni wszystkich Wykonarvców,
którzv ubiegali się o udzielenie zarnór,vienia o wyniku postępowania.
zamarłliający zawrze ulno\Ąlę z rtrybranvm wvkonalt,cą pcl przekazaniu zarviadomielnia o rvvborze
Wvkonarvcy, ale nic później niz w terminie związania ofertą.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedłoży:
1) aktualną umo!Ąrę podpisaną ze składołviskietn odpadórt niebezpiecznvch Iub składowiskiern tldpadólru

innvch niż niebezpieczne i obojętnc posiadającym wydzieloną częśćna składolvanie odpadórt,
zwierającvch azbest,

1.

ż)
Jelzeli Wvkonawca/ którego clfc,rta została wybrana uchyli się cld zawarcia umowy, Zamawiający wvbierze

koleiną ofertę najkorzr.stnicjsz,ą spośród zlt:żonych ofert,bez przcprowadzania ich ponownej oceny,
pror.vadzonc]go postępowania nie przvsługują \ĄIykonawcorn środkiochrony pralł.nej określone
w pr:zepisach Ustarq. Pralłrtl z;rmólł{eń publicznych tj. odlt,ołanie, skarga.

5. Do

Klauzr_rl;r informacvjna z aft . ] 3 R()DO;

Zgodnie zart.13 ust. 1 i 2llozporządzenia Parlarnentu Europejskiego i Radv (UE)2016/67L) zdnia
w związku z przetwarzaniern danvch osobor.vvch
i w sprawie słvobodnego przepłvw,u takich danvch oraz uchylenia dvrcktywv 95/461WE (ogólne
tozylorządzenie o ochronie danvch) (Dz.Urz. UE L 119 z04.05.2{}']6, str. 1), datej ,,RODO" inforlnuję. ze:
1) administratoreu Pani/Pana danych osobortychprzetwarzanlrch w Urzędzie Grninv rł, Mochou,ie jest
Wójt Cminy Mochowo z siedzibą w Mochorvie, ul. Sierpecka 2, 09 - 214 Mclchorł,o,
2) inspektorem ochronv danvch osobor.vych w Urzędzie Gminy w Mochowie/Gminie Mochtlw,o jest Pan
lirzysztc:f Zakrzerł.ski, kontakt: e-mail:
. tel. 606 273 134.
3) Pani/Pana dane osobolve przet.ł,arzane będą na pcldstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO rł, celu zwtązanyln
z postępo..vanictł o udzielcnie zatnólvienia publicznego pn. Llrtieszkodlirttiallie iayobóit, znutieraiqcyclr
g=best rtn tcrerie głnu,ty Mocłttlulo prortladzonytn lłl trtlbie przetargu nieograniczonc]t]o/
4) odbiorc.rrni Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub poclrnioty, którym udostępnionc1 zostanie
dokurnentacja postęporvania w oparciu tl art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustałvv z dnia 29 stycznia 20a4 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20'17 t. poz, 1579 z późn. ztn.), dalej ,,ustaw aPzp" ,
5) Pani/Pana dane osobtlwe będą przechowywane, zgcldnię z art.97 ust. 1 ustarł,v Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania cl udzielenie zalnówienia, a jezeli czas trw,aniił umo\Ą,-v przckracza 4
lata, okrcs przechclwylt ania obejnruje cał,v czas tntrania umow},;
6) obort'i;Jzek podania przez Panią/Pana danvch osoborvych bezpośrednio Pani/Pan;r doĘczących jesi
wyrnogiern ustalł,olłrvmokreślonyrn\Ą/ przepisach usta,lvv Pzp, zr.l iązanvm z udziałern
w ptlstępołvaniu o udzielenic zarnówienia publicznego; konsekrł,gncjc niepodania określonych danvch
rłvnikają z ustaw, v P zp ;
7) rv odniesieniu do Pani/Pana darrych osobołvi,.ch decyzje nie będą podejmowane w spclsób
zautomatvzowany/ stoso,1ł,anie do irrt. 22 I{ODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawic art. 15 RODO pra\Ą/o dclstępu do danvch osobowych Pani/Pana dotvczącvch;
- na podstawie art. 16ItODO pra\^/o do sprostowania Pani/Pana danych osobou,,vchl
- na podstałrlie art. 18 RODO prałvo żądania od adrninistratora ograniczenia ptzetwatzania danych
osobowvch z zastrzeŻenicrn przvpadkó,lv, o którvch mowa w art. 18 ust. 2 RODO2
- Praw'o do wniesienia skargi do Prczesa Urzędu Ochrony Danych Osobołl,vch, gdy uzna Pani/Parr,
że przetwarzanic danych osobolt ych Pani/Pana dotvczących narusza przepisv RODO;
9) nie przvsługuje Pani/Panu:
lł zl,viązku z art.1,7 ust. 3 lit. b, d lub e ItODO prawo do usunięcia danych osoborvvch;
prawo dcl przenoszenia danvch osobow.vcl-r, o którvm rnowa w art, 20 RODO;
na Podstawie art. 21 RODO prałĄ-o sprzecivt,u, rł,obec przetwlarzania danvch osobolrrycĘ gcivz
podstawą lrralvną przetlvarzartia Pani/Pana danvch osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODQ,
27 klt,ietnia 2016 r. u, sprawie ochronv osób fizycznych

Załączniki:

1, Formularz ofertolw
2. V\,'vkaz w,ykorranvch usług
3, Ośrtiadczel.ie o spełnieniu oborł,iązku zatrudnicnia
]ł. Ośrviadczenie
5. lt,złjr untowv

na podsta.wie urntl.itry o pracę

ZA

Wó

DZIŁ:

MlNY

Zbigniew

1 s]<orzvstanie

z pralĄ/a do sprostolr,.arria nie
skutkować zmianą
u postgpolr.ania o udzielenie zanrółvienia
publicznego ani zmianą postano,"l,,ieli unrol\rv \,\,
ie rriezgodnynr z
wą Pzp oraz nie możc rraruszać lrrtegralr-rości
protokołu oraz jego załącznrkó,"v
2
;1tarvo do ograniczenia przetwarzarria nie nla zastoso\Ą,allia w ociniesicrriu do przechorł,ylł.ania, ł,v celu zapewrrierria
ktlrzystania ze środkółvochrorw prawrrej lub w celu oclrlony praw innej osoby fizycz,lrcj 1ub prarł,n ej, Iwb z uwagi rra l{razlle
wzglęcly interesu publiczr-rego Unii Europejskicj lub państwa człorrkorvsl<iego

