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Zapytanie ofertowe
posĘpowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielenia zamówieri publicznyctr o wartości

nieprzekrac zają1ej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

I. Zamawiający: Gmina Mochowo
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo
tel. 24 276 33 33, faks 24 276 33 33 wew. 22'].

zaptasza dozłożeńa ofeń cenowych na
zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima2019/2020 na terenie gminy Mochowo

II. Opis przedmiotu zamówienia
1,. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych

na terenie gminy Mochowo w sezonie zima2019/2020.
Zamavńający podzlelIl zamówienie na 6 następujących zadań- części:
Zadanie nr 1 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Gozdy,
Adamowo, Kapuśniki, Kokoszczyn, Śniechy.
Zadanie nr 2 - obejmuje odśniezanie dróg gminnych w następująrych miejscowościach: Ligowo,
Ligówko, Osiek, Rokicie, Florencja.
Zadanie nr 3 - obejmuje odśniezanie dróg gmirurych w następująrych mĘscowościach: Malanowo
Stare, Malanowo Nowe, Malanówko, Choczeń, Dobaczewo, Grabówiec.
Zadanie nt 4 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: ZgleniceDuże,
ZgleńceMale, Zglenice Budy, Romatowo, Zuki, Zółtowo, Zarawin,Myszki, Zabiki.
Zadanie nr 5 - obejmuje odśniezanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Mochowo,
Mochowo Parcele, Mochowo Nowe, Dobrzenice Daże, Dobrzenice Male, Załszyn, Sulkowo Rzeczną
Sulkowo Bariany, Zurawinek.
Zad,anie nr 6 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Bożewo,
Bozewo Nowe, Grodnia, Łukoszyno Biki, Łukoszyn,Bendorzyn, Cieślin, Lisice Nową Obręb.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegać będzie na utrzymaniu ich ptzejezdności. Utrzymanie
przĄezdności dróg odbywać się będzie poprzez sukcesywne wykonywanie na drogach gmirrnych
następujących zabiegów:

- odśniezanie jezdni (usuwaniu śniegu) na całej szerokości (przejazd tam i z powrotem),
likwidacja zator ów śnieznych (zasp),

- utrzynywanie stałej gotowości do wykonania usługi od chwili podpisania umowy (operatorzy
sprzęfu muszą być wyposażeŃw telefony komórkowe).

Wykonawca v,ryleżdża odśniezać drogi gminne nawyraźne polecenie (telefoniczne lub ustre zgłoszenie)
Wójta Gminy lub pracownika Zartawiającego odpowiedzialnego za ahzymanie dróg gminnych
w czasie do 'l, godz. od jego otrzymania. Czas odśnieżaŃa zaczyna się liczyć od momentu dojazdu do
miejsca wskazanego pr zez Zamawiającego.
Drogi powinny być odśnleżane w miarę mozliwości i usyfuowania terenu na maksymalną szerokość
drogi (nie mniejszą niż 3,0 m).
Zamawiający wymaga posiadania zarejesfuowanego sprzętu (zgodnie z pra$rem o ruchu drogowym)
przystosowanego do odśniezania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem
w zakresie OC, Wszystkie pojazdy ażywane do wykonywania prac przy odśnieżaniu powinny być
wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żóltej, zgodnie z ustawa Prawo o ruchu
drogołvym.
W celu ewidencji świadczonych usług Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia karty pracy
sprzętu zawierającej datę i godzinę tozpoczęcia otaz zakończenia odśnieżania potwierdzonej przez
soĘsa danego sołectwa lub radnego i dostarczenia jej wraz z fakturą do Zamawiającego. Wzór karĘ
czaslJ ptacy zawieta Załącznk Nr 1 do umo\^/y, Cena za odśniezanie liczona będzie w godzinach
efektywnego czasu pracy sprzęfi przry odśniezaniu (bez czasu napra,wy i przestojów). Rozliczenie
z Wykonawcą za wykonanie pracy moze się odbywać fakfurami lub rachunkami częściowymi
wystawionymi nie częściejniżtaz w miesiącu,
Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie usług w jednym lub w kilku wyżej wymienionych



zadaniach pod warunkiem, że Wykonawca zagwaranb,Ąą co najmniej jedną jednostkę sprzęttt
odśnieżającego na odśniezanie nie więcej nż jednego zadania oraz min, jedną osobę uprawnioną do
kierowania przedmiotową jednostką odśnleżającą w jednym zadańu.
Optócz czynności podstawowycĘ o których mowa pov,ryżej, do obowiązków Wykonawcy należy także
niezwłoczne przekazywaŃe (za pośrednictwem osób obsługująrych sprzęt) osobom upowaznionym ze
strony Zamawiającego informacji o: akfualnym stanie przejezdności dtóg, czasie rozpoczęcia
i zakończeńa wykonywania usługi na poszczególnych odcinkach dróg, zagrozeniach spowodowanych
warunkami atmosferycznymi i innych zdarzeńach zaaważonych na drodze,
Wielkość zamówienia lzależfiona będzie od panujących warunków afunosferycznych.

2. Termin rcalizaĄi: obejmuje sezon zima2019/2020 nie dłużej niż do 30.04.2020 r,
3. Wzór umowy stanowi zalączńkrrr 2 do niniejszego zapytańa ofertowego.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związańa ofertą tozpoczyna się wraz z upĘwem terminu składania ofert.
6. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dńa 29 sĘczńa 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z 2019 r,, poz. 1843), zwaną dalej ,,lJstawą" , Szacunkowa wartość
przedmiofu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art,4 pkt. 8 ustawy.

III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/ którzy spehriają następujące warunki:
1, posiadają uprawnienia do wykonywania działalności,
2. dysponują potencjałem technicznym: Warunek ten zostanie speŁriony jeżeli Wykona,wca wykaże, że

dysponuje: co najmniej jedną jednostką sprzęfu odśnieżającego przeznaczoną do odśniezania w ramach
jednego zadańa - przez jednostkę sprzęfu odśnieżającego rozumie się: ciągnik to7ńczy lub samochód
ciężarov,ly o napędzie min. na dwie osie (4x4) jednocześnie w;aposazone w pług śnieżny o szerokości
roboczej co najmniej 3,0 m z regulowaną wysokością ustawienia pługa śńeżnego i skośnym położeniem
narzędziatoboczego w stosunku do kierunku jazdy.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferĘ:
1,. Zamavńający wymaga/ aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenĘ:

1) wypeŁriony i podpisany przezWykonalvcę formulatz ofertowy wg załączonego wzoru formulatza
ofertowego- Załącznik Nr 1 do zapytańa ofertowego,

2) oświadczenie Wykonawcy o speŁrieniu warunków udziallł w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do
zapytania ofertowego,
wykaz natzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu rcalizaĄi
zamówienia -Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego,
pehromocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio
z załączony ch dokumentów.

V. Informacie o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.

1,. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomieńa oraz informacje Zamawiająqr i Wykonawcy mogą
ptzekazyw ać pisemnie, za pomocąfaksu lub drogą elektroniczną.
Zamawiający podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie
przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia
zadaw ane dro gą telefoniczną.

2. Wykonawca, który luzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień doĘczących postępowania o udzielenie
zamówienia/ powirlien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust, 1,
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VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
'l,. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień doĘczących

postępowania w jest Ewa Kopycińska - pracownik Urzędu Gminy w Mochowie , tel. 24 276 33 33,
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotrych warunków udzielenia

zamówienia w godzinach pracy, tj,: poniedziałek, środa - piątek od 7:00 do 15:00 we wtorek od 8:00 do
16;00.

3)

4)



VII. Opis sposobu przygotowania oferty cenowei
1, Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lmieszczając na niej nazv{ę i adres

zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. ,,Zimowe
utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima2019/2020 na terenie gminy Mochowo" nie otwierać ptzed
dniem 09.12,2019 r,, godz. 10:00.

4. Ofertę należy sporządzić czytelrrie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do
niniejsze go zapr o s zenia

5, Oferta nie może zawietać zlorrian ani uzupełrień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych
przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popeŁrionych przez Wykonawcę.
W łm przypadku dokonane korekty nrruszą być parafowane ptzez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy,

6. Dokumenty, których żąda Zamawiający,Inusząbyć przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryglnałerorl przez osobę lub osoby uprawnione do występowańa
w imieniu Wykonawcy, ptzy czymw ptzypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia otaz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów dotycząrych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczarle za zgodność z oryginałem przezWykonawcę lub te
podmioĘ (zgodnie z wyborem Wykonawcy).

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ptzepbów ustawy o zwalczantiu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zasfuzega, ze nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, mllsząbyć oznaczone klauzulą,,Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwiebria 1993 r.
o zwalczańll, nieuczciwej konkurencji (Dz.U, zż019 t.,poz,1010)",

8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty lub przedłożone ptzed podpisaniem umowy, rł/ tym
również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegajązwrotowiprzezZamawiającego,

9, Wszelkie koszty związane zptzygotowaniem oferĘ ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca moze wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiająqr

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu
składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferĘ ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.

11. Złożona oferta moze obejmować wybrane części zamówienia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych.

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę ceno\Mą należy złożyć w siedzibie Zamavńające9o, Ę. Urząd Gminy w Mochowie, 09 - 214

Mochowo, ul. Sierpecka2, pok. nr 13 w terminie do dnia 09 grudnia 2019 ry godz. 10:00.
2. Zamawiający moze podjąć decyzję w sprawie uniewaznienia postępowania o udzielenie zamówieńabez

podania przyczyny.
3. Zatetminzłożenia oferty przylmuje się datę i godzinę wpĘwu oferĘ do Zamawiającego.
4. OferĘ złożone po terminie składania ofert będą ńezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
5, Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert,

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
1,. Na załączonym formularzl ofertowym/ należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

przedmiotu zamówienia.
2. Wartość ceno\Mą należy podać w złoĘch polskich cyftą- z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.
3. Cena powinna zavńerać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiofu zamówienia.
4, Wszelkie rozhczeńa pomiędzy Zamawiającym a Wykona\Mcą odbywać się będą w zloĘchpolskich.
5. Cena podana ptzez Wykonawcę za świadczoną des+ał,rrę/usługę/rebeĘłr*der,łrłaną jest obowiązująca

przez caĘ okres wazności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania, ZamawiĄący
wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym pTzez niego wymogom/ o najniższej cenie łłłb
nai .

6, Podstawa płatności: tozliczeńe następować będzie za wykonanie przedmiofu zamówienia
potwierdzone godziny efekfinej pracy sprzęlu. Warunkiem wystawienia fakfury lub rachunku przez
Wykonawcę jest pisemne potwierdzenie wykonania usługi przez sołĘsa lub radnego wsi, w której jest
odśniezana dtoga zawierające, co najmniej: datę, efektywny czas ptacy, nazwę sprzęhl, miejsce
wykonania usługi i potwierdzenie jej wykonania.

7, ZamawiĄący nie przewiduje udzielania zaltlczek na poczet wykonania zamówienia.



8. Nalezność płatna będzie po zakończeniu realizacji zadania (nie częściej ńż taz w miesiącu wraz
z dokumentami rozliczeniowymi), iu--niezbędĘ
d€kuffienta€ii przelewem na konto Wykonawcy, w ciąga '1,4 dni od daĘ ofrzymania ptzez
Zamawiającego prawidłowo wystawioneji komplebrej faktllry/rachunku. Szczególowe zasady wypłaĘ
wynagrodzenia zostaĘ przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do zapytania
ofertowego.

X. Opis kryteriów wyboru of,etĘ,wrazz podaniem znaczettia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1,. Zamawiający wybiera najkoreystniejszą oferĘ na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegających odrzuceniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferĘ zostanie dokonany wedhrg następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1 Cena 100

SUMA 100

wyliczony w następujący sposób:
W kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonanaptzy zastosowaniu wzoru:

najnższa cena
C: x 100

cena oferĘ badaĘ

3. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty pIzyznanew poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
5, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąltczbę punktów.
6. Jezeli nie można wybrać oferĘ najkorzystniejszej z awagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia

taki sam bilans ceny lub koszfu i innych kryteriów oceny ofett, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofeftę z najniższą ceną lub najńższym kosztem, a jeżell zostaĘ zlożone oferĘ o takĘ samej cenie lub
koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, któtzy złożylt te oferĘ do złożenia w terminie
określonym ptzez Zamawiającego ofert dodatkowych,

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkową nie mogą zaof,erować cen lub kosztów wyższych nlż
zaoferowan e w zlo żonych ofertach.

8, W przypadku nie złożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożeńa ofert dodatkowych o takiej samej
nĄn:żej cenie lub o takim samym najn:ższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowycĘ
Zamavńający kończy postępowanie w całości bezwybotu żadnej oferty.

9. W toku badania i oceny ofettZamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień doĘczących treści
zlożonych ofert, Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji doĘczących zlożonej oterĘ oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

XI. Odrzucenie ofert
1,. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytańa ofertowego lub
2) została złożona przez wykonawcę niespeŁriającego warunków :udziała w postępowaniu

określonych w zapytania ofertowym, lub
3) została złożonaptzezwykona]Mcę wykluczonego z postępowania, lub
4) zostałazłożona po terminie składania ofert określonym w zapytańuofertowym.

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, gdy:
1) zawiera cenę lub kosztwyższe nż w złożonejofercie lub
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym ptzez Zamawiającego

w wezwania do zlożeŃa tych ofert.

XII. Warunki wykluczenia
Z udzielenia zamówienia będą wykluczeni Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do zaciągańa zobowiązań finansowych lub z osobami
wykonującymi w imienia Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy polegającej w szczególności na:
1. Uczeshriczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udzialów lub akcji,
3. Pebrieniu funkcji członka olganu nadzorczegolub zaruądzającego, prokurenta, peŁromocnika,



4. Pozostawaniu w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w Iinii prostej,
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym l'ub faktycznym, że moze to budzić
uzasadnione wąĘliwości co do bezstronności tych osób.

XIII. Informacie o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystriejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,

ktfuzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawIze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze

Wykonawcy, ale nie p6źŃĄ nż w terminie zvńązania ofertą.
3, Zamawiającv przewiduje dokonanie w umowie zmian w niej zawarĘch.
4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawc a ptzedloży:

1) aktuahry edpis z właśeirvege rejeskrł łub z eenHahr$ ewideĘi i kfernra9i e d-iałakreśei

5. Jezeli Wykonawca/ którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umolvyl Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniĄszą spośród złożonych ofert,bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.

6, Do prowadzonego postępowania nie przysfus"ją Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówieńpublicznych tj. odwołanie, skarga.

7. Klauzula informacyjna z att.13 RODO:
Zgodńe z aft. 13 ust. 1 i 2 Rozpotządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 201,6/679

z dńa 27 kwiebria 20'1,6 t. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektyvly 95/a6/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO"
informuję, że:
1) adminisfuatorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Mochowie

jest Wójt Gminy Mochowo z siedzibą w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Mochowie/Gminie Mochowo jest

PanKrzysztof Zaktzewski, kontak| e-mail: rodo.zakrzewski@o2.p!. tel,606 213134,
3) PańfPana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 tit. c RODO w celu

zvńązanyrt z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg
gminnych w sezonie zima 2019P.020 na terenie gminy Mochowo prowadzonym zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień publicznycĘ

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania,

5) PańfPana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończeńa
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżell czas trwania umoy/y jest dłuższy, to okres
przechowywania dokumentów obejmuje caĘ czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przezPańą/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach i zvńązanp z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomaĘzowany/ stosowanie do art.22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO plawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących;
- na podstawie aft.16 RODO pra]Mo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1

na podstawie art. 18 RODO pra\Mo żądania od administratora ograniczenia ptzetwatzania
danych osobowych z zasfrzeżeŃem przypadków, o których mowa w art. ].8 ust. 2 RODO2
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy azna
Pani/Pan, że przetwarzańe danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

9) nie przysfuguje Pani/Panu:
w związl<u z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umolyy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralrrości protokołu oraz jego załączników
2 prawo do ograniczetia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego



pralvo do przenoszenia danych osobowycĘ o którym mowa w art.20 RODO;
- na podstawie art, 2'], RODO pral^ro sprzeciwu, wobec przetwarzańa danych osobołvycĘ gdyż

podstawą plawną przetwatzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załacznki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy o speŁrieniu warunków adzialu w postępowaniu
3, Wykaz wyposazenia technicznego
4, Projekt umovry

ZATWIERDZIŁ:

WÓJ G]ulNY

Tamaszawski


