RI.041.5.3.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE
PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO
Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej
równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie zamówienia:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Ciechanowiec”

Zamówienie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska

ZATWIERDZIŁ:
……………………………………

Ciechanowiec, 24 sierpnia 2018 r.

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty
na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Ciechanowiec”.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30.000,00 euro w związku, z
czym w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Ciechanowiec w ilości zamykającej się w kwocie 15.550,00 zł. brutto.
2. Zamówienie obejmuje:
a) przygotowanie do pakowania, pakowanie i prawidłowe oznakowanie, ważenie, odbiór,
załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości
zamykającej się w kwocie 15.500,00 zł brutto zeskładowanych na nieruchomościach
położonych na terenie Gminy Ciechanowiec;
b) prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), z
zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973) – karta przekazania
odpadu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie
ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb,
warunków programu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W
związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podniesienia wartości zamówienia w przypadku
zwiększenia środków dofinansowania. Zwiększenie wartości zamówienia nie spowoduje
przekroczenia kwoty 30.000,00 euro i zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca w ramach złożonej oferty powinien zapewnić:
a) nadzór osoby mającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,
b) ustalenie z właścicielem nieruchomości terminu odebrania wyrobów zawierających
azbest,
c) prawidłową organizację i zabezpieczenie placu robót,
d) prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami formalno-prawnymi,
e) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, przedstawienie dokumentu
stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego,
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz ewentualną
wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót,
f) sporządzenie dokumentacji fotograficznej z każdego miejsca, z którego usuwane będą
odpady zawierające azbest (min. 3 fotografie na każdej nieruchomości – przed
przygotowaniem do pakowania, po zapakowaniu i w trakcie załadunku); zdjęcia
(na płycie CD/DVD) powinny być skatalogowane i opisane w sposób nie budzący
wątpliwości, co do miejsca ich wykonania – z uwzględnieniem numeru
ewidencyjnego działki, obrębu ewidencyjnego i adresu nieruchomości.

6. Ważenie odbieranych wyrobów zawierających azbest powinno się odbywać w obecności
właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza
protokół zawierający, co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela
nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości,
z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg,
potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu
potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta ewidencji odpadu)
oraz dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko posiadające
zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce unieszkodliwienia
(karta przekazania odpadu).
7. Realizacja zamówienia współfinansowana będzie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wykonanie
usługi musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także
prawidłowym dokumentowaniem całego procesu.
8. Umowa z Wykonawcą będzie przewidywać dokonanie zapłaty jedynie do kwoty kosztów
ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów azbestowych – wyliczonej w formie
iloczynu stawki łącznej w PLN za 1 Mg x ilość Mg., jednak do kwoty nieprzekraczającej
15.500,00
zł
brutto.
Rozliczenie
ryczałtowe
wykonanych
robót
i/lub
fakturowania/płatności nie będzie przez Zamawiającego akceptowane. Termin płatności –
30 dni.
9. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 października 2018 r.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli
przepisy
prawa
nakładają
obowiązek
ich
posiadania.
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który posiada zezwolenie na
transport odpadów niebezpiecznych o kodach z grupy 17 06 lub potwierdzenie o wpisie
do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami oraz umowę z zarządzającym składowiskiem, bądź inny

dokument potwierdzający możliwość przyjęcia
zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia.

na

składowisko

odpadów

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:
a) zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach z grupy 17 06 lub
potwierdzenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 233 ust. 1), zezwolenia
na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas,
na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis
do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru,
w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Utworzenie rejestru ma nastąpić do trzech
lat od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów
do czasu utworzenia rejestru, stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy o odpadach tj. ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

b) umowę z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający
możliwość przyjęcia na składowisko odpadów zawierających azbest w celu ich
unieszkodliwienia.

3) Posiadają wiedzę i doświadczenie;
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych: co najmniej dwie usługi obejmujące, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, każda o wartości nie mniejszej niż
10.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu, informującego, że usługi te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej dwóch usług
obejmujących, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, każda o
wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu, informującego, że
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 2.
4) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który dysponuje lub będzie
dysponował na czas realizacji zamówienia wagą posiadającą odpowiednie dokumenty
legalizujące oraz środek transportu, który spełnia warunki ustawy z dnia 19 sierpnia 2011
r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.). Na
potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 3.
5) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje bądź będzie
dysponował na czas realizacji usługi co najmniej jedną osobę odpowiedzialną
za świadczenie usług, posiadającą wymagane uprawnienia w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
6) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Na potwierdzenie
spełniania warunku udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie zgodnie
z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.
11. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta ma być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania oferenta. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie
oryginałów albo czytelnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
osobę/osoby składającą ofertę. Za podpis Zamawiający uznaje własnoręczny podpis z
pieczątką imienną osoby podpisującej.

12. Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty:
a) zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach z grupy 17 06 lub
potwierdzenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 233 ust. 1), zezwolenia
na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas,
na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis
do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru,
w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Utworzenie rejestru ma nastąpić do trzech
lat od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów
do czasu utworzenia rejestru, stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy o odpadach tj. ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

b) umowę z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający
możliwość przyjęcia na składowisko odpadów zawierających azbest w celu ich
unieszkodliwienia;
c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, co najmniej dwóch usług obejmujących, transport i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest, każda o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł
brutto, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu, informującego, że usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 2;
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 3;
e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie,
że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia (wykonawca musi wykazać,
że dysponuje lub ma do dyspozycji, co najmniej jedną osobę odpowiedzialną
za świadczenie
usług,
posiadającą
wymagane
uprawnienia
w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia) – Załącznik nr 4.
13. Ofertę można złożyć:
w formie papierowej – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul.
Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, pokój nr 15,
lub przesłać faxem na numer: 86 277 10 66 oraz niezwłocznie wysłać wersję
papierową oferty pocztą na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1,
18-230 Ciechanowiec,
lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ciechanowiec.pl (skan wypełnionego
i podpisanego formularza ofertowego wraz z załącznikami) oraz niezwłocznie wysłać
wersję papierową oferty pocztą na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
14. Termin składania ofert do dnia 12 września 2018 r. do godz. 15:30.
15. Kryterium oceny ofert: ilość azbestu do usunięcia w Mg do ww. kwoty 15.550,00 zł –
100%.
Wartość punktowa ceny oferty będzie liczona wg wzoru :
Il b
wartość punktowa = ----------- x 100 pkt
Il n

Il n – największa ilość azbestu do usunięcia spośród złożonych ofert
Il b – ilość azbestu do usunięcia oferty badanej
Ocena punktowa będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny oferty na podstawie kryterium „najkorzystniejsza cena”.
16. Informacje dodatkowe.
Powyższe zapytanie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Ciechanowcu.
17. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu:
Bartłomiej Nasiadka – młodszy referent ds. inwestycji Urzędu Miejskiego
w Ciechanowcu, tel. 86 277 11 45 wew. 24; sekretariat@ciechanowiec.pl
Załączniki:
1. Formularz ofertowy,
2. Wykaz usług,
3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych,
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia z postępowania
6. Klauzula informacyjna

Załącznik Nr 1
………………................................ r.
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
Nazwa:...............................................................................................................................
Siedziba: ............................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej:...............................................................................................
Numer telefonu: ................................................................
Numer NIP: .................................................................
Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 24 sierpnia 2018 r. składam/-y ofertę
na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Ciechanowiec”.
Za kwotę 15.500,00 zł brutto usuniemy azbest o łącznej wadze ….....……… Mg.
(słownie: ....................................................................................................................................)
co stanowi ............................................................................................................. zł brutto/Mg
w tym podatek VAT ....... % - ......................... zł/Mg
wartość netto : ....................................... zł/Mg
Oświadczenia Wykonawcy:
Oświadczam, że oferowana ilość usunięcia azbestu zostanie zrealizowana zgodnie z
zapytaniem ofertowym.
Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
Akceptuję termin realizacji zamówienia wskazany w zapytaniu ofertowym.
Akceptuję 30 - dniowy termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu2.

..............................................................
(Podpis Wykonawcy)

1

rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).
2

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 2

.............................................
(Nazwa Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

Lp.

Nazwa zadania i
zleceniodawcy

Zakres prac –
przedmiot
wykonania

Wartość
zadania

Czas realizacji
początek
koniec
miesiąc
miesiąc
rok
rok

Uwaga:
Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione wyżej usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.

...................................., dnia ........................

..............................................................
(Podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 3

.............................................
(Nazwa Wykonawcy)

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Lp.

Wyszczególnienie
(rodzaj, nazwa sprzętu,
narzędzi,
wyposażenia)

Liczba
jednostek

...................................., dnia ........................

Wydajność,
wielkość

Forma władania

..............................................................
(Podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 4

.............................................
(Nazwa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Lp.

Imię i nazwisko osoby, którą
dysponuje
będzie dysponował*
Wykonawca
Wykonawca

Podstawa
dysponowania
osobą/ami

Zakres
wykonywanych
czynności

Kwalifikacje
zawodowe
(uprawnienia ….)

* Uwaga:
W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.
W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne
zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu
niniejszego zamówienia.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – osoby
wskazane w powyższym wykazie, posiadają wymagane uprawnienia, tj.:
……………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………...…………

...................................., dnia ........................

..............................................................
(Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5

Dane Wykonawcy:
Nazwa:.....................................................................................
Siedziba: .................................................................................
Adres poczty elektronicznej:....................................................
Numer telefonu: ......................................................................
Numer NIP: ...........................................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIE
PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w zapytaniu ofertowym na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Ciechanowiec” oraz nie podlegam wykluczeniu z niniejszego
postępowania.

Miejscowość i data

Nazwisko i imię

Podpis składającego Oświadczenie

Załącznik nr 6
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
zastosowana w celu związanym z zapytaniem ofertowym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Burmistrz

Ciechanowca,

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec;
 z inspektorem ochrony danych osobowych w /Gminie Ciechanowiec/ może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail: iod@ciechanowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec” prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy oraz okres
archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje 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. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

