Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku
ul. Andersa 4, 76-200 Słupsk
tel. +59 842 67 49, e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl
NIP 839 316 89 52

REGON 221580377

ZŻM.26.4.2020
Słupsk, 03.03.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający – Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, działający w imieniu i na rzecz Miasta
Słupska, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądu instalacji gazowych będących w
zasobach Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku, tj:
•

Żłobek nr 1 – ul. Gen. Andersa 4;

•

Żłobek nr 2 – ul. 3-go Maja 78;

•

Żłobek nr 3 – ul. Łukasiewicza 4.

1. Termin realizacji zamówienia : do 31.03.2020 r.
2. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 13
marca 2020 roku do godziny 13:30 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku lub
elektronicznie w postaci podpisanego skanu na adres zlobki.slupsk@wp.pl
3. Termin otwarcia ofert: 13.03.2020 r. godz: 14:00
4. Warunki płatności: do 14 dni od złożenia poprawnie wystawionej faktury z załączonym
dokumentem odbioru opracowania.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dyrektor Agata Michalak
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim. Treść oferty w załączeniu
Z poważaniem

ZŻM.26.4.2020
Słupsk, …........................

Oferta
na:
Wykonanie przeglądu instalacji gazowych będących w zasobach Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku, tj:
•

Żłobek nr 1 – ul. Gen. Andersa 4;

•

Żłobek nr 2 – ul. 3-go Maja 78;

•

Żłobek nr 3 – ul. Łukasiewicza 4.

1. Nazwa wykonawcy ….............................................................................................................
2. Adres wykonawcy …...............................................................................................................
3. NIP .........................................................................................................................................
4. Regon ….................................................................................................................................
5. Nr rachunku bankowego ….....................................................................................................
6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto …............................................ zł
(słownie złotych: …........................................................................................)
Cenę netto ….............................................. zł
Podatek VAT ….......% tj. …....................... zł
7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
8. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia …......................
9. Potwierdzam udzielenie gwarancji i rękojmi na okres …...........................
10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
11. Akceptuję wzór umowy załączony do zapytania ofertowego.
….............. dnia …..............

…............................................................
podpis osoby upoważnionej Wykonawcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umów cywilno-prawnych
Zgodnie z art. 13 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 (dalej: RODO) Zespół Żłobków
Miejskich informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku,
z siedzibą ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z inspektorem można skontaktować się za
pośrednictwem poczty e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO oraz w celu
wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie
roszczeń i obrona praw Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną
administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub
instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a
po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji,
ustalony z odrębnymi przepisami.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej.
W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

…………………………..………………..
data i podpis

