
GM|NA MOCHOWO
Mochowo, ul. Sierpecka 2

09 - 214 Mochowo
(3)

Znak spr awy : RGK.27 1.16.2020

Mochowo, dnia 23,07.2020 r.

Zapytanie ofertowe
posĘpowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielerria zamówień publicznych o wartości

nieprzekraczającej wyrażonej w złoĘch równowartości kwoty 30.000 euro

I. Zamawiaiący: Gmina Mochowo
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. Sierpecka2,09 - 214 Mochowo
tel 24 / ż7 63333, faks 24 / 27 63333 w ew . 221

REGON 61,1,01,5773, NIP 77 61615078

e - mail: gmina@mochowo,pl
strona internetowa: w\^,/-w.mochowo.p1

godzlny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:00 - 15:00; wtorek 8:00 - 16:00

nr konta bankowego: BS Stara Biała Oddział w Mochowie 34 9038 0004 3915 9043 2000 0010

zaptasza do złożenia ofert cenowych na
Usuwanie odpadów zfoliirolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań

po nawozach i Ępu Big Bag z terenu Gminy Mochowo w 2020 roku

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usfuga polegająca na odbiorze, transporcie oraz poddaniu odzyskowi lub

unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej,t]. folii rolniczych, siatki i sznurka
do owijania balotów, opakowań po na\Mozach i Ępu Big Bag z terenu Gminy Mochowo.
Zakres tzeczow obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z dzialalności rolrriczej z terenu Gminy
Mochowo, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie Gminy Mochowo,
transport odpadów z miejsc odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek
i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z dzialalności
rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag
wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej ewidenĄiposzczególnych odpadów.
Zamawiający wskaże miejsca na terenie Gminy Mochowo, do którego rolnicy zobowiązani będą
dostarczyć odpady we własnym zakresie. Szacunkowa masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub
unieszkodliwienia została ustalona na podstawie złożonych ptzez zainteresowanych producentów
rolnych wniosków i wynosi:

- odpady z folii rolniczej - około 20,83Mg,
odpady z siatki i sznurka - około 7,37 }i4.g,

- odpady z opakowańpo nawozach - około 7,76Mg,

- odpady typu Big Bag - około 9,80 Mg.
Łączna szacunkowa ilość wynosi: około 45,76Mg.
UWAGA! Podana ilość w/w wyrobów objęĘch przedmiotem zamówienia określona została na
podstawie danych przekazanych ptzez właścicieli nieruchomości składających wnioski,
stanowiących jednocześnie inwent aryzację w/w wyrobów.
Wszelkie tozbieżności w ilości odbieranych odpadów Wykonawca jest zobowiązany azgadńać
z Zamawiającym na etapie reakzaĄi zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

- wazenie odbieranych odpadów: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i Ępu Big Bag;

załadunek odpowiednio zabezpieczonych i zapakowanych odpadów z fotii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i Ępu Big Bag wraz z uporządkowańiem
miejsca wykonywania usługi w zakresie w/w odpadów;



- transPort odebranYch odpadów z folii tolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
Po nawozach i tYPu Big Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami

do owijania balotów,

opakowań
transporfu

posiadającymi aktualne zezwolenia na transport przedmiotowych odpadów;
rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka
opakowań po nawozach i Ępu Big Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

W ramach przedmiofu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

- sPorządziĆ Protokół odbioru odPadów z każdym rolnikiem d,ostarczającym odpady z działalności
tolniczej, t'1. z folii rolniczYch, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i ĘpuBig Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół odbioru odpadów
w szczególności powinien zawierać następujące dane:

' imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostar cza odpady;
o adres, zktórego pochodzą dostarczone odpady z folli rolniczych, siatki i sznurka do owijania

balotów, opakowań po nawozach i Ępu Big Bag;
. datg odbioru;

' -ugę odbieranego odPadu w rozbiciu na: folie robricze; siatki i sznurki do owijania balotów;
opakowania po nawozach; opakowania typu BigBag

. podpiswłaściciela/uzytkownika;
o PodPis wYkonawcY (właściciela firmy) lub osoby upowaznionejprzezrłykonawcę;
o pieczęć firmową wykonawcy.

ProwadziĆ iloŚciową i jakościową ewidencję odpadów określoną art. 66 i 67 ustav,ły z dnia 14
grudnia 2012 r. o odPadach (Dz. U. z 2020 r,r poz. 797 z późn. zm) z zastosowaniem wzorów
dokumentów określonych w ustawie o odpadach;

- do zwaŻenia dostarczonych przez rolrrika odpadów pochodzący ch z d,ziałalności rolniczej odrębnie
dla kazdego rodzaju tych odpadów i odnotowania danych w protokołach odbioru odpadów;
do odbioru z miejsc zbiórki wskazanych przez Grninę Mochowo, zabezpieczenie, pakowanie,
waŻenie i załadunek odPadów z działalności rolniczej przy użyciumasz}łl iutządzeńWykonawcy;

- transPort Przedmiotowych odpadów do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia odbędzie się
sPecjalisĘcznYm Pojazdem Wykonawcy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Odebrane z terenu Gminy Mochowo odpady z fo7i rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
oPakowań Po nawozach i typu Big Bag Wykonawca ptzekaże do odzysku lub unieszkodliwienia,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
WYkonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym harmonogramu odbioru
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i
zwytypowanych miejsc na terenie gminy Rościszewo (min.1 miejsce).
wykonawca będzie zobowiązany do zagospodarowania odebranych odpadów

odpadów z folii
łpu Big Bag

zgodnie hierarchią
sposobów postępowania z odpadami.
Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania
zamówieniem na każdym etapie ich zagospodarowania,
unieszkodliwienia.
WYkonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów
PotwierdzającYch właŚciwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia,
aw szczególrrości będzie zobowiązany do przekazania zamawiającemu:
. oryginałów kart ewidencji odpadów,
o kart Przekazania odpadów wTaz z dokumentami potwierdzającymi oddanie odpadów z foli

rolniczYch, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i łp,, Big Bag
odzyskowi lub unieszkodliwieniu,

r PotwierdzonYch za zgodność z oryginałem kopii kart przekazania odpa d,ów, pozostawionych
w orYginale kazdemu z rolników, którzy przekaza7l odpady z folli tolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów oraz opakowań po nawo zach itypu Big Bag,
WYkonawca będzle zobowiązany do wykonania i przekazańa Zamawiającemu co naimniej 10

zdjęĆ Podczas wYkonYwania prac na róznym etapie zad.ania, czytetnych, dobrej jakości, kolorowych,
ilustrujących pr zebieg realizacji przedsięwzięcia.

sposobu postępowania z odpadami objętymi
tj. od odbioru do ostatecznego odzysku lub



Po wykonaniu zadaŃa Wykonawca przedłoży Zamawiającemu spra\Mozdanie zawierające:
. adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostaĘ odpady,
. i]ości odebranego odpadu \M Mg w rozbiciu na folie rolrricze, siatki i sznurka do owijania balotów,

opakowania po na\Mozach i typu Big Bag.

Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu plac
z zachowaItiem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od
Zanawiającego oraz od rolników,którzy będą dostarczać odpady pochodzące z działalności rolrriczej.

Wszelkie działaŃa lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z plocedur określonych
w ustawach oraz ptzepisach szczegóIrrych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania
zamówienia, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach
i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistĄ wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą
cenową dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

Przedmiot zamówienia należy uykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie.

2. Termin realizacji: do 30.09.2020 r.

3. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wąĘliwości w stosunku do
przedmiofu zamówienia, przed złożeńett oferty. Po złozeniu oferĘ, Zamawiający będzie uważał, że
Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu prac ujęĘch w postępowaniu.
Wykonawca w ofercie winien ptzewidzieć i skalkulować wszystkie czynności niezbędne do
prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
5. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
6, Bieg terminu związańa ofertą rozpoczyna się wraz z upĘwem terminu składania ofert.
7. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dńa 29 styczŃa 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2079 t., poz. 1,843 z póżn. zm.), zwaną dalej ,,ustawą".
Szacunkowa wartość przedmiofu niniejszego zamówienia nie przekraczakwoĘ określonej w art. 4 pkt.
8 ustawy.

III. Warunki udziału w postępowaniu
1,. Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie

ewidencji działalność gospodarczą, w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem.

IV. DokumenĘ, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty i na potwierdzenie spełnienia warunków:
Zamawiający lv.qfln:.aga, abykażda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1,. wypehriony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załączonego M/zoru formularza

ofertowego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do

3. ::l1lil:#'#;:1h. y o przynależności albo braku przynależności do Ę samej $upy kapitałowej;
w przypadku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca moze złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenĘ bądź informacje potwierdzające, że powiązańa z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego,

4. peŁromocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych
dokumentów

5. jeżeli Wykonalvca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
nż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert,

2.



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

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
pt zekazyw ać pisemnie lub dro gą 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 ga telefoniczną.

2. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień doĘczących postępowania o udzielenie
zamówienia, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust, 1.

3. Treść zapytań ]MIaz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniańa źr6dŁa
zapytania oraz na stronie internetowej. Pytania należy kierować do dnia 13.07.2020 t.

4. Jeżell okaże się to konieczne, ZamawiĄący wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny na
dostosowanie do wprowadzonych zmian treści ofert.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień doĘczących

Postępowania jest Ewa Kopycińska, tel. Qa) 276 33 33 wew. 21'J,; e-lo:rail: zpubliczne@mochowo.pl oraz
MałgorzataSzylka, tel. (24) 276 33 33 wew. 208; e-mail:osrodowiska@mochowo.pl.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie w godzinach ptacy, tj.: poniedziałek,
środa - piątek od 7:00 do 15:00, we wtorek od 8:00 do 16:00,

VII. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej
1,. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres

Zamawiaiącego, nazwę i adres Wykonawcy oruz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. ,,lJsuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i Ępu Big
Bag z terenu gminy Mochowo w 20201oku".

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące zalącznki do
niniejszego zapt oszenia.

5. Oferta nie moze zawierać zmian ani uzupełrrień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych
przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę.
W ty- przypadku dokonane korekĘ muszą być parafowar' pTzez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

6. DokumenĘ, których żąda Zamawiający,muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy, przy czymw przypadku Wykonawców wspóIrrie ubiegających się o udzielenie
zamówienia otaz w ptzypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów doĘczących odpowiednio
Wykonawcy lub Ęch 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 przedsiębiorstl^ra w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, musząbyć oznaczone klauzulą ,,lnformacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwiebria 1993 r.
o zwalczańu nieuczciwej konkurenĄi(Dz.U. z2019 t.,poz. 1010 zpóźn. zrt.)".

8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty lub przedło żone ptzed podpisaniem umolvyl w tym
również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegajązwrotowiprzezZamawiĄącego.

9. Wszelkie koszĘ związane z przygotowąniem oferty ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upĘwem terminu
składania ofert. Wykona\Mca nie moze wyco{ać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferĘ po upĘwie terminu składania ofert.



11. Złożona oferta obejmuje całość zamówienia. Zamawiający nie przewiduje mozliwości składania ofert
częściowych.

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenoluą naLeży złożyć w siedzibie Zamawiająceso, U. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo,

ul. Sierpecka2,09 - 214 Mocho\^/o/ w terminie do dnia 03.08.2020 r., godz.10:OO.

2. Zamawiający naże podjąć decyzję w sprawie zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez
wybory żadnej oferty.

3. Za termin złożeńa oferty przyjmuje się datę i godzinę wpĘłvrr oferty doZamawiającego.
4. OferĘ złożone po terminie składania ofert będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
5. ZamawiĄący nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

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

przedmiofu zamówienia,
ż. Wartość cenową należy podać w złoĘch polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.
3, Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Cena podana ptzez Wykonawcę za świadczoną d€§Ęłvę/usługę/rebeĘłrłdeł+łaną jest obowiązająca

przez caĘ okres wazności umowy i nie będzie podlegała walotyzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionymprzez niego wymogom/ o najnlższejcenie lub
najkorzystriejszym bilansie ceny i innych kryteriów oceny oferĘ.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
7. Nalezność płatna będzie po zakończeniu realizacji zadania, dokonaniu protokolarnego odbioru,

przekazańu niezbędnej dokumentacji przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktaryf rachunku. Szczegółowe zasady
ł\Tpłaty wynagrodzenia zostaĘ przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym Załączńk Nr 4 do
zapytania ofertowego.

X. Opis kryteriów wyboru oferĘ,wraz z podaniem znaczenia Ęch kryteriów i sposobu oceny ofert
1,. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegających odrzuceniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferĘ zostanie dokonany według kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1. Cena 100

2,

SUMA 100

wyliczony w następujący sposób:

W krytedum "Cena" ocena ofert zostanie dokonanaltzy zastosowaniu wzoru:

C = - ---__T:::: 
* 

___ x 100

cena oferty badanej

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą|iczbępunktów.
6, Jezeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia

taki sam bilans ceny lub koszfu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najnŻszą ceną lub najńższym kosztem, a jeżeli zostaĘ złożone oferty o takiej samej cenie lub



koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferĘ, do złożeŃa w terminie
określonym pr zez Zatnawiające go ofert dodatkowych.

7. WYkonawcy, składając oferĘ dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych nź
zaoferowane w zLożonych ofertach.

8. W przypadku nie złożeńa żadnĄ oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej
najniŻej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych,
Zamawiający kończy postępowanie w całości bez wyboru żadnejoferĘ.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień doĘczących treści
złoŻonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyc zących złożonej oferĘ oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,

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

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
Ż) została złożona przez wykonawcę niespelniającego warunków udziaŁu ]M postępowaniu

określonych w zapytaniu ofertowym, lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, gdy:
1) zawiera cenę lub kosztwyższeniżw zlożonej ofercie lub
2) zostala zlożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego

w wezwaniu do złożeŃa tych ofert.

XII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystriejszej oferty, Zamawiający zawiadorni wszystkich Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2, Zamawiający zawrze umo]^/ę z vłybranyrn Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze

Wykonawcy, ale nie późńej niz w terminie związania ofertą,
3. Zamawiającv przewiduje dokonanie w umowie zmianw niej zawarĘch.
4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawcaprzedłoży:

1) akfualnY odpis z właściwego rejestru hlb z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,

2)

5. JeŻeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyti się od zawarcia umołvy/ Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.

6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustałvy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

7. Klauzula informacfna z art.13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dńa 27 kwiefuia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzańem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/a6/wE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dr.Urz, UE L 179 z 04.05,ż016, str. 1), dalej ,,RODo"
informuję, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w LJrzędzie Gminy w Mochowie
jest Wójt Gminy Mochowo z siedzlbą w Mochowie, ul. SierpeckaŁ,09 - 214 Mochowo,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w IJrzęd,zie Gminy w Mochowie/Gminie Mochowo jest
PanKrzysztof Zakrzewski, kontakt e-mail: rodo.zaktzewski@o2.pL tet. 606 213134,

3) PańfPana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanyrt z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. llsuruanie odpadózł z folii
rolniczych, siątki i sznurką do oraijania balotóra, opakoruań po nawozach i typu Big Bag z terenu
yminy Mochowo zp 2020 roku,

4) prowadzoirym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieńpublicznych,



odbiorcami Pańf Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez caĘ czas trwania umowy i okresu gwarancji
i rękojmi;

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

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 1,6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychi
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwałzania
danych osobowych z zasttzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust,2 RODO2

- pIaIMo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
PanifPan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

nie przysfuguje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit, b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 2'I RODO plawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwatzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

ZATwI DZIŁ:

WÓJT M lNY
IaszewskiZbigniew

Zalacznki:
1. Formularz ofełtowy
2. Oświadczenie Wykonawcy o spebrieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
4. Wzór umowy

1 skorzystanie zptawa do sprostowania nie może skutkować zmiarrą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodr-rym z ustawą Pzp oraz nie moze naruszać
integralrrości protokołu oraz jego załączn7kow
2 Prawo do ograniczeńa przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrorry praw irrnej osoby fizycznej lub prawn ej, Iub z uwagi na
ważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej tub państwa członkowskiego

5)

6)

8)

9)


