Zapytanie ofertowe nr 2/ 2021 na remont holu oraz toalety na parterze
Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze.

Znak sprawy: PCE/469/XII/2021
Kamienna Góra, dnia 28 grudnia 2021 r.
Zaproszenie do złożenia oferty.
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2021, poz.1129 ) zaprasza do złożenia oferty
cenowej na:
„Remont holu oraz toalety na parterze Powiatowego Centrum Edukacji
w Kamiennej Górze”.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Kamiennogórski – Powiatowe Centrum Edukacji
ul. Papieża Jana Pawła II 17
58 – 400 Kamienna Góra
tel/fax: 75 645 02 44,
kom. 601646072
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont holu oraz przygotowanie toalety dla osób niepełnosprawnych na
parterze Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze – 36 miesięczna gwarancja. Kod CPV:
45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne.
Zamówienie ma na celu wykonanie następujących robót wg załączonego przedmiaru:
1. Rozebranie starych podłóg drewnianych i betonowych w holu.
2. Wykonanie izolacji cieplnych ( styrodur ).
3. Wykonanie posadzki betonowej z siatką zbrojeniową.
4. Wylewki wyrównawcze pod wykładziny.
5. Montaż wykładziny przemysłowej, pospawanie szczelin.
6. Wykonanie nowej posadzki w przedsionku .
7. Montaż nowego grzejnika wraz z instalacją rur w przedsionku.
8. Wykonanie prac budowlanych w toalecie dla osób niepełnosprawnych:
- rozbiórka okładzin ściennych i posadzkowych,
- wykonanie nowego otworu drzwiowego,

- zamurowanie starego otworu drzwiowego,
- demontaż instalacji i urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
- montaż urządzeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
9. Wywóz gruzu i odpadów.
Termin realizacji zamówienia: do 28 lutego 2022 r.
Termin składania ofert upływa w dniu 28 stycznia 2022 r. o godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2022 r. o godz. 12.30 w Powiatowym Centrum Edukacji
w Kamiennej Górze.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum
Edukacji, ul. Papieża Jana Pawła II 17, 58 – 400 Kamienna Góra z dopiskiem:
„Remont holu oraz toalety na parterze Powiatowego Centrum Edukacji
w Kamiennej Górze”.
Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- najniższa cena.
Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
- aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
poświadczonego za zgodność z oryginałem,
- wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1,
Płatność za wykonanie usługi nastąpi jednorazowo po zakończeniu usługi i odbiorze przez zamawiającego,
przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze
Bernarda Kurczewska

Załącznik nr 1 – formularz oferty
Kamienna Góra dn. ………………….2021 r.

Nazwa i siedziba Wykonawcy…………………………….
…………………………………………………………….
NIP …………………………. REGON…………………..
tel. …………………………………………………………

OFERTA WYKONAWCY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty znak: PCE/276/XII/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. oferuję
na: „Remont holu oraz toalety na parterze Powiatowego Centrum Edukacji
w Kamiennej Górze”.

cenę …………………………………. zł brutto
słownie: …………………………………………..
Oświadczenie:
1. Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 28 lutego 2022 r.
2. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności oraz okres gwarancji określone w zaproszeniu do złożenia
oferty.
3. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim doświadczeniem i osobami, które uczestniczyć będą
w wykonaniu zamówienia

…………………………………….
podpis

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI I ZAPOZNANIU SIĘ Z PRZEPISAMI
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH*

Ja niżej podpisany …………………………………., zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy
danych osobowych, do których mam / będę miał(a) dostęp w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze
Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej Górze, zarówno w trakcie trwania umowy, jak
i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
Zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania warunków zawartej umowy, które wiążą się
z ochroną danych osobowych, a w szczególności nie będę wykorzystywał(a) danych osobowych ze zbiorów
Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, w celach nie związanych z wykonywaniem umowy.
Stwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych zawartej w art. 4 ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), i zostałem(am) zaznajomiony(a) z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z
Dokumentacją w sprawie przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym
w Kamiennej Górze (aktualnie obowiązującymi: polityką bezpieczeństwa informacji oraz instrukcją
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych).
Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami oznacza
naruszenie warunków umowy zawartej ze Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej Górze, jak
również może stanowić naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
________________________________
(data i podpis składającego oświadczenie)

* oświadczenie dotyczy umów cywilnoprawnych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji z siedzibą przy ul.
Papieża Jana Pawła II 17 w Kamiennej Górze, ( 58 – 400 ). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą
poczty tradycyjnej na adres: ul. Papieża Jana Pawła II 17; 58-400 Kamienna Góra lub adres email: dss19iod@wp.pl oraz
telefonicznie na nr: 75 6450 244.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora
Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: dss19iod@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym
do:
a) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6
ust. 1 lit. b) RODO) – realizacji przedmiotu umowy,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
c) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym Administrator zobowiązany jest lub może przekazywać
Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w
wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług wsparcia technicznego w zakresie systemów
informatycznych.
5. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy
przetwarzania, o którym mowa w pkt 4 lit. c) RODO,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych (dotyczy przetwarzania, o którym mowa w pkt 4 lit.
c) RODO,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w
zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą,
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) przenoszenia danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OŚWIADCZENIE
Ja,
………………………………………,
niżej
podpisana/ny
oświadczam,
o przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.

że

zostałem

poinformowany

____________________________________________________
(data, miejsce i podpis osoby składającej oświadczenie)

