
GMlNA MOCHOWO
Mochowo, ul. Sierpecka 2

09 - 214 Mochowo
(3)

Znak sprawy : RGK.27 1.35 .2019

Mochowo, dnia 05.12.2019 r.

Zapytanił ofertowe
postępowarrie 1lrowadzonc rv oparciu o Regula lrrill trtlzielerria zirmórt ień pltblicznych o wartości

trieprzekraczającej wyrazonej ,lv złolvch t,ówtrort,artości krł.oty 30.000 euro

I. Zamawiający: Gmilla \,fochowo
Adres do koresporlclerlcii: Mochorvo, ul. Sierpecka 2,0,) - 214 N'Ioclrolvo
rcl, (2a) 276 33 33, faks (21) 276 33 33 wew. 221

zaprasza do złożenia oferty cenowej na za,.ltlp rrrobilnego agregatu prądotwórczego
dla Ochotni czej Stt az,., i'clż:r rne j w Li gowie

Zadanie współfirralrs()\\,ane ze śroclków progla]nu ,,,ł.rpttltl|ęgąnie ztTgrozerrionl śroclowiska i powaznym
awariom olaz usuwi,lIrie ich skutków poptzez, zaku1l sprzęfu latorvniczego" Wojewódzkiego Funduszu

Ochronv Slodowiska i Gosprlilarki Woclne1 w Warszawie
oraz Wojer,r,ódzLrva N'lazowieckiego w ranrach clrltłrcji celowej rlir dofinansolł.trnie zakupu sprzętu

specjalis i,,,czlltlgo

II. Opis przedmiotu zalttówienia
1. Przedmiotenr zanrórvierria jest dostawa fabryczni,, ll()rvego mobilrrego agleg;rtu prądotwórczego wraz z

przyczepą transporŁrlvr.ą dla OSP w Ligowie.
Minimalne paranl el try clla agre gatu prądotrł,órcze l ;il :

Moc maksymtrlna 66/53 kVA
Moc standardolva ń()/48 kVA
Moc silrrika netto 5i|klV
Dostarczony agrcgłt prądotlr,órczy musi ptlsiatj,ić przerviclziłtre plawem śrviadectwa dopuszczenia
i normy, świaclectrlo lromolog.rcji oraz spelniać ll,r,l1,1()8i techlliczne clla sprzętów stosowanych przez
jednostki OSP.
Homologowalla pfzvczepa trirrrsportowa - potirr,ozic jezcllrc o ładorł.lrość rrie mrriejszej niz masa
agregafu prąc{otrr,<llczego/ \vvposazona lt, lrant,lli:c llajazcior,r,y i postojorvy, koło podporowe przy
dyszlu, dyszel u\-l]()słżony \f zaczep kulorł,y, l<tllo zapasov,e. Przyczepa musi posiadać komplet
doku mentóu, upra r v rriarjącycl-r t1o rejestracji.
Grł.ararlcja rra dosLł;,czony sprzt,t min. 24 miesiąct,.

2. Termin realizacji: tlrl 19.12.2019 r.

3. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zam,,iliajacyrrr ił,szystkie r,r,ątpliłvości w stosunku do
przedmiotu zamólviclria, przet1 zlożeniem ofertt,. ]'o zlożenitt oferty, ZaInartiający będzie uważał, że
Wykorrawca nie ll1a wątplirr.ości i ur.ł,ag stosltnku do zakrcstl zamówienia opisanego
w postęporv;rnitr. \,Vl,kona\Ą/ci-t rt ofercie ltini,"l 1ll,zervidzicć i skalktrlorł,ać wszystkie czynności
niezbęclne do prarviti1o\vego i l<rlmpletnego lvyko;,,lIlia Llrzednliotu zamólr.ier-da.

4. Wzór umort,\u stallrl.,vi zalącznik lrr 3 do nilriejszel,,,, zapl,tania c,fertowego.
5. Wykor. awca zlvitl,złl r l_t, jest of ertą przez okrcs 30 cJ l i.

6. Bieg terminu zrł,i;rz.llritr ofertą rozpoczyna się wIa,, ? lr1llyrveItl {r:rmirru sklaclania ofert,
7, Do rrirriejszego p()\il,|rowania llie lnają zastosotr,itli,l plrzepisv ustavvy z clrria 29 sĘcznia 2004 roku

Prawo zarnólvieIi 1ltrblicznycłi (Dz.U. z2079 t,, l,,,,l.. 1|i{3), zlr,.rrrą dalej ,,Ltstittł,ą". Szacunkowa wartość
przctlnriofu lrilliejszt:5;tl zamór,r,ierria nie przekrac,,ł l<rl,ilty okrtllilonej w art. 4 pkt. 8 ustaw7.

III. Warunki udziałtr rv ;iostępowarriu
1" Wykolrawca nttlsi 1;rolvadzic zarejesttoł.allą r,l,i.ii,ajrlwyrrr li.cjestrze Sąc'lowym lub innym organie

ewider.cji dzialalllil:lc 1;ospodar,.:zą, w zakrcsie oLlj ii, l,rl przedrrri.lto.,r,ym zarrrćllvieniem.

IV. Doktrnrenty, jakie V,,',r,konawca powinien zalączl,,' ritl tiferty:
Zamalr,iajłlcy \Ąrylrlagd, ;lll1, (o2,1o oferta zawierala mitritllti llr naste;prrjące dokunrer-rty:
1,. wypełrriorry i pcltlpi:;irrry przez Wykona\Ą,cę fclrllrul.it,z ofertolvy rł,g zal;1czonego wzolu formularza

ofer Łowego - Zalł,c,, l r i1< Nr 1 d,-ł zapytania of erto,,,,, cl;t-l,

2. oślviaclczetlie \Ąr,l<L, lralvc1, o :;pełrrieniu rr,.rrun]..ri.,r, rltlzialu ir, postępo\vt}lliu - Załącznik Nr 2 do
zapytania ofert{lil L:,.ll,

2"



3. aktualrly oclpis z il,1, icirtego lcjestru lub z r-t:rrtralllei r:rvic-lencji i irrfornracji o c,lziałalności gospodarczej/
jeżcli odręblle pl ./c; is1, w,ylllł,_;.rją rvpisu clo rcjt:strtl lub eivitlelrcji, wystalviony nie wcześniej Ńż 6

miesięcy przed tr1,li ,,,,clrr terllitrir składania ofcrt.

V. Inforrnacje o spoi;t;iiie poroztriniewania się Zatrlarł,iającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dol<tii r rerrtów.

1. Wszelkie oświaclcztlrlia, wrrioski, zawiadotlrierriir ot,az itrfolrriacje Zarrrarviający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisernnic, za ponlocą faksu lub clro.i;ą elcl<ł_roniczllil.
Zal"narł,iający ptltlIil,.:śla, ze lt, celu zac]rorł,atiia t,ł_,l1ttl rtirvrlego traktorvarria Wykonawców nie
przcrviduje uclzitlItl::1.1 oclporviedzi na pvtarrił t]tltyrzace ptlstęporłlatlia o udzielenie zamówienia
zadirrvane clroga 1tl l.,, ilrliczną.

2. Wykorrawca, l<tćl:t, ,,i;],\a za Iliczbęclrre uzvckltr'c rłrliaśrricri tiiltyczącyclr postępowania o udzielenie
zirtrtórł,ienia, porlirl,,,ll 11,1,5tąpli,.1 z zapytarrit:rrl cjo Zalil,r u,iaj4t,c,i]|) \Ą/ sposób rł,skazany w ust. ].,

&.-_Trc#,-źap},Łtł1-1\ l1, . l- +ryF.,lłieł+i+łłti--Za rrł+łł,i;łjtlet-przeltiłr,tłie-łĘ"ł<on@
ŻaP+€5Żer+i4o-lłi.."..']łł+iao{eri-$ezuja+v+iartia-;,ńtl}łzi+pyŁai.iia--era*-ła'+;troł@
łła-lezy{<ieroą.*ć.li.,,, l1#-

4. Jczcli okazc sięl ii.; ,,ltlrrieczll.], Z;rrlrawiajai:y lvvtllilżr tert:rtitl skladarlia ofert o czas niezbędny na
clos tosowanie ti o,, r, 1,. t ] \Ą,aciz0 n,\,ch zmia tr tl,L,:;c i () i.] l,i,

VI. Osoby po stronic l-;::,li:wiajacc:]o uprawllirllle cii; porrlzunri,,tr,;irria się z Wykonawcami
1. C)stlllą uprirrł,trir_ll,:.i tltl kotlilil<ttlrvatlia sit, z'i\/llI<clilittt,c,llili iuclzielaIria wyjaśnień doĘczących

postęporł,arlia jesi T(,,l-sLylla B.l1iOSZe$Iska/ tcI. (2,i) 276?,3 33 rvłr,v, 209.
2. Wr,,konawc;r l]l()zt] ;, ,vrócić się clo Zanrarł,iai;lce11ll o rvrljaśtricllie T,v goclzillaclr pracy, tj.: poniedziałek,

śrtlcla - piątek ocl ,7:(l,) clo 15:00, lve r.r,torek otl []:0t) cło ]rl:00.

VIL Opis sposclbu prr:i, j:i;towanili i;fertv cenol!,.i
1, Ofcrtę nalt.,Żv z,it.',, rv rrie1l,,,c,jlzl,stej i zalll].iriętcj l<clpel.Il, tlIl1ieszcz_łjąc rra niej nazwę i adres

zarllłrviającc.(](), llJ., ,r,ę i atl l,.:.s \\'r.liotl,1,., t-\, (,l,.Lz ;lal.is: L)l',,Ita cct1o\\,d lla zadanie pn. ,,Zakup
n,!(,itjlnego agict,,;:il ]liadotlv(]:,,.zcgo clla Or:lrotr;icze j 9traż3l l'ozarnej rv Ligowie " nie otwierać przed
clrlicrrr 13.'l2.2()lC,) l,, .,tltlz. l 2:()ii,

}.---Prz,esk+ó{a ksełłł ł i,, l, ., .;;-:l-..: ;-iffi-
}--ł+ze'slać<lrtlgqtłi:l<L;.,rliezł+a;tt{rcsc,-+rł+#z;.,,:j]i1 1]]:i1|,|i]l,i]_{l,!j d
4" O[ertę lralelzy sll()l,;,_,llłzić czlrtcirlie, rv ję:zl,ktr pol:-,i.lirrl, \\, opar(,ill o fornrularze stanowiące załączniki do

llrllit,jszt,rlrtZ,ll)i,l,,,,,l.
5. ()lcltłr nie ill ilztl ;.. i , ,.::,.rć ztrt i.:;; ii ir i uzttpclll it:ri ,_ ,,i,y jil il<it,tll ii l ll, któr,e r,v),il il<.rją z instrukcji wydanych

p;l,t,z Zan1,1l,r.,iitj.,.rl; ;, |111, l<,Ltirc :.tl ]<tlltit:t-.:ltt,. ,i,l ktlrckt1, i,iL,.lćlvr,popelIric.lriych przez Wykonawcę.
\o [,1l11-1 prz,7;latli,.l.: l1]i(ollall(] l,irlrciily tllll:;,,ii ill,r'pi-t:,łftlvyil]ll.,,ilrzez rlsobg lr_rb osoby uprawnione do
1\,),5tępolvi: ilia rv il-.l' ,liitr \,Vl,i<t llir,l\Icy.

6" DoI<tttlrenŁ_l,, ]<L(lrr ii, ż;lc{a Zatllalr,itrjacy/ l]iil:;zil lli,,ć llrzeclst.rrt,ione n fornrie oryginału lub kserokopii
ptlŚrviaclcztlticj ,:., ;.1ilcltrclŚĆ z orl,gilr;ilclt1 pr;]|z os()bę lLl l) osoby uprirl.r.nione do występowania
łr ilrlietritl \Vyl<,tll1.1r,, -\'/ przy cz\/t11 \,\l lrI,z},l,.łtll<rl i,V\,]<i;llarł,ci'lri, ryspóltrie trbiegających się o udzielenie
z,lllltltvit,liia ()l,(l,-] \\ ilI,zypatllitr prlc'lrlliotr'",t, tl-,lccic]r kopii, Lirll<ulnerltóu, tlotyczących odpowiednio
l'L'.,'lrolld\r't v Ittb i,, t.; ]r()clllli()i(-)\\,sr} }lrl{11,j,11.iil,:,, :,.,za zgot{1-1i,,,,' 7 p1l,gillirl{,ln przez Wykonawcę lub te
p.,. l rłr itlt-y (z1;llt1 l ; ;.,, ivvborcl,il \ \/\, ].rl l 1.1 rl,t,,),

7, \'.' 1,]'zyp.liii.,rr, il.',, iili!)rlitilCic zltr,,,.tl,Łc rr, .,lt,i,t i,, st;lllr,l,viit t.|ji.t]llricę Prza](isiebiorstwa W lozumieniu
plzcpisów tt:,i.l ,,,,,,, L, ,lir,irlczailitt ttit,Llczci,lr-(]j k()lr]\tlI(]llcji, ctl tlo któryclr Wvkonawca zastrzega, ze nie
nltlrlil bYĆ U(lt,,;Li,:i,l,, llł: ittIlvllt liczt,:;1ilil<cltll j}01;]],]]o\\,i:l1iir, lllii:;zą bvć ozrraczone klauzulą,,Informacje
sl;,llillviace [.ljcr;lli!. , przcclsitlhiol,..;,,l,.l \\, l,();],;'l;licIi:li art. i i ttstawy z tlrria 16 kwietnia 7993 r,
o;,rr,alczaniLi llil,,li-,l,. .rl,cj I<olłl<tll,ell(Ji i])r,. |..i- z. ]l .i;:l r, i"r 153, ;,,.lz, 1503 zt:;:,m.)".

8, 21,1rlrle ,iokritirt:il^, ,,, iloclza.:e i,,, sLi.,.l t,,.l,[\ ,llil ;;;,.l,_lr1lo,/,r:lrg p,,r"a| pocli_lisarriem umołry/ w tym
ttjtr'llicz pfzl]li..]łi:,,\,.,;t.'\t' 1'ol'rliic,ol,!'l,,li.ll(']i\, tiil] _)()(] ii,l;irjt1 z,,l l,iltor,r,i pt,zt.z7,ttrtawiającego,

9. \Vszt,ilir: ktl:lzti, ;1:1,1 :.4,iillC Z, |,|,7,,\lł1,,j'|, 
,,,:l1i1.,:j tlli,l.!i,p,l111,15i V\., .()l]dwca.

otlzvlllit pis,,lllt;ł: l,.)}l,iatl()l,}lit)IliŁ] () \"\,pI,(),,,,.tti,,l,,;liLl zilli.rll ilib r,vyctlfirrliu przed upływem terminu
skl,i,J,llria ofcli,. l !'\,.,,()llatr\,cłl l1i(] I,1,i1):] i, r\]\].()i'ii( l;fcrii, alri ,r,1,I,owadzic j.rl<ichkolwiek zmian w treści
C)] ,l,t\r po upii,r|l,,, it.,it,lillLt sl<l;rci.1lll,, . ,rt,

11. 7|,,;l,ona ofeli,i r;!,i]jr:,i1;L] cirlclsć z,iIIll'li., ,.i.r.

VIII. t\i.,, jlce s].,i,tii;l;, l;:,.li'r,:t,t

1. Oler1,' i'ci ji)\\'li il;;i ,;l,,' 'tloŻyĆ rv sit,.', 1 , , 
"1rll1,1 

,,,.,iłj;,,t.11o, ti. |.Ilząc1 Cilrrirly, \,v Mochowie, Mochowo,
ul. Si. r,;le, ]...i _], ()9 . ]] j,i |,]tlch,_l\,vo/ i\ .,,i,;,.,.: ii.l .,,rił '',:',,l2.żii:,:) r., godz. 12:00.

2. Ziłtli,irViająCY llltl,',,'', ,.ij,ic'tlcci'zj,; \,\'|; ,, l\\ i1,Il|,., ,,iżi,,,,lri,r 1,,,:ltępo1r,;rtliłr o trLlzielenie zamówieniabez



podania przyczy:ny.
3. Za termin złożenla ofcrty przyjmu jc się clate i godzinę rvpłvlvu ofertv do Zamarł,iającego,
4. Ofertv złożone po tcrminie składania ofert będą niezwłocznie zr.vrócone lVvkonalł.cotn,
5. Zarnarviającv nie przewiduje publicznej sesji otrvarcia ofert,

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
1. Na załączonvm fonnulatzu ofertowvm, nalezv przedstarłlić cenę ofertorvą brutto za rvvkonanie

przedrniottr zam ó rtlie.nia.
?. Wartość ceno\Ąlą nalezl. podać rł, złotych polskich cyfrą - z dokładnością do drvóch rniejsc ptl przecinku

oraz słor.vnie.
3. Cena porvilrna zirrvierać rłrszelkie koszty zwtązane z wykonaniem przedmiotu zamówicnia,
1. Wszelkie rozliczenia porniędzv Zamawiaj1cvm a Wykonawcą odbywać się będą w złotvch pcllskich.
}. Cena podanaptzez Wvkonartcę za świadczoną dostarvę/a*+gę/tobotę budorł,laną jest obo,ił,iązująca

przez calv okres n,azności umtlrvv i nie będzie podlegała waloryzacji rł, okresie iej tntania. Zarnawiającv
rr,lrbierze ofertę odporviadającą r,vszystkirn postalĄ/ionymptzez niego lwrnogom, o najniższej cenie lub
najkorzvstniejszym bilansie cenv i innvch krvteriów, ocenv ofertv.

6. Zamalviający nic przewiduje udziel ania zaliczek na poczet wvkonarria zarnólvienia,
7. Nalezność płatna będzie po zakańczeniu realizacji zadania, dokonaniu protokolarnello eitlbioru.

przcl<azaniu niezbędnej dokurnentacji przclervetn na kontcl Wykonalvcy, vt ciągu 30 dni od datr.
otrzymania przez Zatnawiającego prar.vidłołr,o rvvstałviorrej faktun/rachunku. Szczegółorvc zasirdr.
wypłaty wvnagrodzenia zrlstały przedstalvione rv Projekcie lJmolł._v, stanort.iącymZalacznlk Nr 3 cirl
zap-,.tania.

X. Opis kryteriów wyboru oferty, wtaz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
'l . Zamar,t iającv T.łybiera najkorzystnicjszą ofertę na podstarł,ie kryteriólł. oceny ofert spośród ofert nie

pod legajacr clr odrruct,n i u.

). Wvbór najkorzystnicjszej ofertv zostanie dokonany r,r,cdłu8 krvtcriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1. Cena 100

SUMA 100

wr,,liczontl 1Ą, następującv sposób:
W kryterium "Cena" ocena ofeń zostanie dokonanu 

.pr,:y 
zastosowaniu wzoru:

.: ]]]:]*:::: ----x-l()i
cena ofertv badanc;

3. W l<azdvn. z krvtcriórv ocena będzie dokonana z dokładnością do drt óch miejsc po przerinku.
4. Punktr. przvznane \Ą/ poszczególnrrch kryteriach danej ofertv zostaną do sicbic dodane.
5. Zarnart iający udzieli zarnól,tlieniir Wykonaw,cy, którego oferta uzyskała najr.viększąIiczbę punktów.
{l. Jezeli nie mozlli1 wvbrać ofertv najkclrzystniejszej z uwagi na to, ze rlwie lub w,ięcej ofert przedstawia

taki sam bilans cenv lub kosztu i innych kryterióu. ocenv ofert, Zamalvia_iący spośród tvch ofert wvbiera
łlfertę z najniższą ccną lub najnizszvrn koszterą a jeżeli zostały złożone ofertv o takiej samej cenie |ub
koszcie, Zamart iającv \Ą/zywa Wvkonalvców, którzy zlożyli te oferty, do zlc>żenia lv ternrini-^
określonym ptzez Zamawiającego of ert dod a tkollwch.

7. Wvkonar,tcy, składając ofertv dodirtkowe, nie rnogą zaoferortt,tć cen lub kosztól,t. rvvzsz,vch niz
zaoferorvan e w złożonvch ofcrt;rch.

8. W przypadku nie złożenia zadnej ofertv dodatkortej irlbo złtlzcnia ofert dodatkowych o takiej samc;
najnizej cenie lub o takim salnvln najniższym koszcie, albo odrzuccnia rvszvstkich ofert dodatkolvych,
Zarnarviający kończrr postępoltlanie w całości bez w,vboru zadnej ofer§,.

9, W toku badania i ocenv ofert Zarrrawiając,v mclze ządać orl Wvkonawców rvvjaśnień dotyczącvch treści
złożonvch ofert. Nicdopuszczalne jest prołvadzenie negocjacli dotvczących zlr:żr:ne1 ofert\r olaz
dokonvrt anie jakiejkolwiek zmianv w jejtreści.

XI. Warunki wykluczenia
Z udzielenia zatnólr.ienia będą rvykluczeni oferenci, którzv są portiązani osoborvo lub kapitałołvcl
z osobanri upclwaznionymi przez Zarnawiającego do zaciągania zobol",iązań finansowych lub z osobami
rł.vkonującyrni ,lv imieniu Zamawiającego czvnności zw,iązane z ptzvgotrswaniem i przeprowerdzcniern
procedurv rvvboru lĄlkonaw,cv polegającej 1v szczególności na:



'l . Uczestniczcniu w spółcc iako rt,spólnik spółki cyrł,ilnej lub osobowej,
2. Posiadtrniu co nairnnicj 10']ć, udziałów lub akcji,
3. Pcłnicnie funkcji członka organu nadzorczegolub zarządzającego, prokurenta, pełnornocnika,
-t. Pozostawanie w zwiazku małzeńskim, 1Ą, stosunku pokrervieństwa lub powinor.vactwa rv linii prostej,

pt,lzostawalniu z wykonawcą w, takiłn stosunku plałvnyln lub faktvcznym, ze tnoze to budzić
uzasadnione rvątpliwości co do bezstronności tych osób.

XII. Odrzucenie ofert
Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpc,l-,ł,iada treści zaprltania ofertorr-egt) orJ./ tlfert},, złożonc
przez oferenta niespełniającego łvarunków określonvch lv zapvtaniu ofertortlvm.,

XIII. Informacje o formalnościach
7. Niczrvłocznie po rwborze najkorzvstniejszej oferty, Zatnawiający zawiadorni łvszystkich Wykonatł,cilrr,.

l<tórzy ubicgirli się o udzielenie zamówienia o wyniku ptlstępolvania
2. Zarnawiającv zawrzę ufilowę z lł-vbran\rrn \Ą/ykclnartlcą po przekazaniu zawiadomienia o wryborze

}\rvkonawcv, ale nie później niz łl, terminie zlł,iąz.rnia ofertą.
3. l'rzed podpisaniem umowy wybrany Wykonawcaptzedłoży:

1) al<ttłalny ełdpis z tvłaśeitve€5ei rejestru łtrb z eentrałnej ewideneii ,i inforrnaeii e działałneśei

])
4. }ezeli \ĄrvkonatrĄ.ca/ którego oferta została wvbrana uchrrli się od zawarci;-t ulnowy/ Zarnal,ł,iającv

łłrvbierze kolejną ofertę najkorzvstniejszą spośród zŁożonych ofcrt, bcz przcprtlwadzania ich ponorł.nej
ocenv.

5. Do prolłradzonego postępo.,ł,ania nie przr.sługują Wykon;rwcorn środki ochrony pra.ł.nej okleślone
,ił,l przepisach Ustarvy Prarvo zamółł.ień publicznvch ti. odwołanie, skarga. Jezeli WykonalĄrca/ ktćlrcgo
oferta została rwbrana uchvli się od zawarcia umolĄ/y/ Zam;rl,viającv lł,vbierze kolejną oferte
najkorzvstniejszą spośród złclzonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej ocenl

(-;. Do prow,adzonego postępclrłlania nic przysługulą Wykona,lł,corn środki ochrony prawnej określorre
łv przepisach Ustawy Prart,o zat-ll(lw,ie ti publicznych ti. rldwołanie, skarga.

7. Klauzulainformacvjna z art. 
-l3 RODO;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2Rozpol:ządzenia Parlamentu Europcjskiego i Radlr (IJE} 2016/67S
z dnia 27 ]<łr,ietnia 2016 t. -"ł, sprartrie ochronv osób fizvcznych w związku zprzetwarzanieln elanvch
oscibołvvch i rv sprałtic swclbodnego przepłvlł,u takich danlzch oraz uchylenia dyrektyw,v 95/46/\NE
(ogólne rr:zpol,ządzcnie o ochronie danych) (D, Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalcj ,,I{ODO"
il'] f ()rln u i!,, /(,:

1) .rdrrrirrisiratorern Pani/Pana danych tlsobtlrvych przetwarzanych w Urzędzie Grnin,v lłr Mochorł.ie
jest Wóji {]inirw Mochorł,o z siedzibą rv Mochtx,vie, ul. Sierpecka 2, 09 - 2'14 Mocho.ł.o,

2) inspektclrcrn ochrony danvch osobow1.,ch w Urzędzic Cminv w Mochor.vie/Gminie Mochou,o jest
PanKrzvsztof Zakrzewski,kontakt: e-mail: ,,,,, , ,, i, ,_ , .tel.606ż73734.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstarvie art. 6 ust. 1 lit. c RODO rv celu
zrvlązanvtn z postępo\Ą,aniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Znku7l ltlobiinego agrcgltłł
prądotił,órc.z,ego d.lrł Ochotrti.czej Straży Pozarncj ił, Ligoiuie prorvadztlnvtn zgodnie z l{egulilrnincln
rrdzielania zarnórvicń publicznvch,

1) odbiorcarni Pani/Pana danyclr osclbowvch będą osoby lub podrniotv, którym udclstępniona zostanic
dokumentacja postępowania,

5) Pani/Pana dane osobow,e będą przechowywLlncprzcz cały g2ą, trrvania ulno\ry-v iokresu grvar.rrrcii
i reLujrni;

6) rt. odnicsil:niu do PanilPana danvch osobo,1ł.rych decyzje nie będa podcjrnowanc w sposób
zautomatvzowany/ stosowanie do art, 22 IiODO;

7) posiada Pani/Pan:

- na podstaw,itl art. 15 RODO prawo dostępu do danvch osobowvch Pani/Pana dotyczącvcĘ
- lla polistawic art.'l6I{ODO pra\Ąio do splrostolł.arria Pani/Pana danych osobowych]
, na podstau.ie art. 18 RODO pralĄro ządania od adrnjnistratora ograniczenia przetr,varzania

cianvch osobowych z zastrzeżeniern przvoadkórł., o którvch lno\Ą/a w art. 18 ust, 2 IiC)DOZ

1 skorz\._stanie z pralva do splrostowallia nic nloze skutkort,arć zmianą łfl,niku postęporr.ania o ucizielerrie zanró-"yienia
pubiiczrrego ani znrianą postalrowień umowy łv zakresic niezgoclnym z ustałł-ą Pzy.. otaz rrie moze r'aruszać
irrtegralr' ości protokołu oraz jego załącznikórr,
2 prałvo do ograniczenia przctwtlrzalli.l 1-1ic nlJ zastoso,"vania rv odniesieniu do przechorwr,r,ania, rł. celu zauerrłrienia
korzystania ze środkólv ochrony pralł,rrej ]ub łł cclu ochrorrv pralł inrrej osobv fizycz,t,tej 1ub p:rawrrej, lub z uwa5;i rra
w.ażnc ł.zgledv interesti publicznego Unii Europejskiej lub państu/a członi<o-wskiego



- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Utzędu Ochrony Danych OsobowycĘ gdy uzna
PańfPan, że przetwatzańe danych osobowych PanifPana doĘczących narusza przepisy
RODO;

8) nie przysfuguje Pani/Panu:
w związka z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
pra\Mo do przenoszenia danych osobowych, o którym mo,wa w art.20 RODO;

- na podstawie art. 2'], RODO prawo sprzeciwu/ wobec ptzetwatzańa danych osobowycĘ gdyż
podstawą pral^/ną przetwarzańa Pani/Pana danych osobowych jest art, 6 ust. 1 lit. c RODO,

ZATWIERDZIŁ

Załacznki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy o speŁrieniu warunków
3" Projekt umoy/y


