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ZAI,rTANIE oFERTowE

dotycżąc€ żarnówień poniżej 30 000 euro netto
Pod!tawa pra$.na Pro§/adzonego posrępowania:
§ 5 Reguramin u&ielania zamówień publcznych w Gotczańskim Patku Narodowyn
(dotyczący wydatkowaaia środków publicznych o §/artości poniźej 30 000 € netto).

Golczański park Narodo.ły w potębie §fielkiej zaptasza do złożeńa ofert cenowych na:

1. Piżedmiot żalnóurienja:
wykonanie i zainstalowarrie w terenie tablic informac|i turystycznei iptżytodnicżei ptży
niepłalrrych (7 tablic) i płatnych (4 rablice) szlakach turystycznych,
Zadaoie będzie tealizowane w ramach projeknr ,,Dzialania ochtonne ptzytody metodami
gospodattj leśnej i inne działania prowadzone na terenie Gotczańskiego PatkLr Natodorvego
w 2018 roku" Enansowanego ptzez Frrndusz I-eśny.

Szczegółowy zaktes lobót okreśJająprzcdtniał rcbót, (zał. nt 1a)" a opis prżedmiotu
zamówienia zawatty jest w _ ,,Ustalenia techaologiczne dotyczące inftasttuktury rurystycznei
szlaków i ścieżekedu}acyjnych w Gorczańskim Patku Natodowyn w 2018t." stanowiący
załącznik nr 1b do niniejszego żapytania of€rto§/ego.

2, Przewidywany rertnil reali.zacji zamowienia:
- 23 listopada 2018r.
Zamawiaiąry przewiduie możliwośćzmiany tertniou o ile będzie to uzasadnione warunkami
atmosferycznymi, tzn, opadami deszczu, śniegu, niskich temperatur, które uriemoźli§rią
tealizację prac. I?ykooawca zobowĘany jest ptzedstawić dowody wskazujące ilośćdni, w
trakcic których niekorzlsme wanrnki atrnosferyczne uniemoźliwiły łrykonanie zamówienia.

3- Mieisce i teimif, żłożeniaofcrty: Gotcżański Patk Nemdowy, Poręba Wielka 590,
34-735 Nied,r§.iedź, - do 12.10.2018 r. do godz. 8m.
4, V1,rrragany okcs gw^finąi - 5l^t.

5, Ocena kryt€fiurn: 1009/0 cena.
6. Zamalilający słyrtaga wniesienia

żAbeżpiecż€nia należytego wykonania umow1 w rłl,sokości107o

ceny blutto podanej w ofetcie. Zabezpieczente nmoszone w pienĘclzr.r Wykonawca wpłaca

ptzelewem na rachunek bankowy wskazany prz ez Zamańającego, na)później w dniu podpisania

7. Do oferty naleł dołączyć kosztorys ofettovy.
8. Oferowana cena ma być ceną ryczałtową brutto, wytaźoną w złotych polskich cyftą i ,,słownie" z

dokładrroścĘdo dwóch mieisc po ptzecinku. Wirma zav,rielać wsżelkie koszty konieczne do
poniesienia w trakcie rc Ńzacji zadada zgodńe z wymogami Zamawiającego. Ze względu na
późny teffrrin żawarciłumovy ż Frrndusżem Leśn}tr otaż w związku z późnym terminem
podpisarria utnowy z Wykonawcą Zamawiaiący dopu§zcza wykonanie zadania częściowoi

cżęściową1Pypłatę Ę},nagtodżenia, tr(tóre będżie wy|icżone na pod§tawie komisinego
obmiaiq odbiofu wykonanego żadańa otaż kosżtorysu ofeftowego.
9. Sposób przygotowania ofetty (stanowĄry załączntk n 2): fotrla pisemna w ięzylo polskim
prżesłaną drogą elekftoniczną z dopiskiem ,,Wykonanie i zainstalowanie w terenie tablic informacji
trrrysrycznej i ptzyrodniczej pty niepłatrrych (7 tablic) i płamych (4 tabLice) szlakach
tutystycznych". Zgodnie z § 5 Regulaminem udzielanŁ zamówień publicżnych w Gotcżańskifi
Parku Narodowym, skan oferty skan oferty rnoźe być ptzesłany faksem lub dłogą elektronicznł
Dopuszcza się przesłanie ofetty na adtes e-mail: g4(iga!eqp!r+! w tethinie jw,
1O.Terrnin i fotma płatnoś€i: płatnośćprżelewem w termjire do 30 dni od daty doręczcnia faktury
pźeż'Wykonawcę _ oddźielrie d]a każde' Eanszy dosta,łry.
11. Mając na uwadze zapisy ałt- 13 ust, 1 i 2 Rożporżądż€nia Patlamentu Eutopejskiego i Rady (LE)
2016/679 z27 ksł'rcm:a 2016 r. w sprawie ochrony osób Ezycznych w zwĘzku z przetwarzaruem
danych osobowych i w sptawie swobodnego ptzepły.wu takich danych otaz uchylenia dyrektywy
95/46/\XlF,, zwartyn dalej ,,RODO", poniźej podaiemy informacje i zasady ptzetwar:zania danych
osobowych ptzez Gotczński Park Natodowy w Potębie Wielkiej, z siedzibą Poręba §iielka 590,
34_ 735 Niedńnedź:
. Administtatorein pani/pana §vykonawq) danych osobowych jest Gotczański patk
Narodo.ł1 z siedzibą w Potębie lVielkiej(zwana dalej: Park lub Zzmasliaiący) z sledzńą
Potęba §7ielka 590, 34 735 Nied,łwiedź:a&es e-mailgpn@gotcepn.p1 nr t€1.: (1 8)3317945.
. we wszelkich sprawach dotycżących ptżetwatzania danych osobovlch przez p:;k można
kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektotcm Ocfuony Danych, adtes emaill
gorcepn,pl telefon: (18)3317945 lub osobiściew siedzibie Parku,
. Pafi/P^n^ dane osobowe ptzetwatzane bęĄ na podstawie att, 6 ust, 1 lit. c RoDo w
związku z ptzepisarni ustau,a ż dńA 29 sqcztlj2,2004 r, - Ptawo zamówień publicznych (Dz,
U. z 2017 l poz. 1579), dalej ,,ustxwa Pzp" w celu związattym ż postępowaniem o
udzielenie zatnówienia publicznego pn.: ,,wykonanie i zain§alowanie w teienie tab|ic
in{ormacii turystycżnei i przyrodniczej prry niepłatnych (7 tablic) i płatnych (4
tablice) sżlakach tutystycznych", ptowa&orrym §r tt},bie żapytada cenowego.
. odbiorcami państwa danych osobowych są lub mogą być:
> osoby lub podmioty, którym udostepniona żostaflie dokumentacia postępowafla
opatciu o art. 8 oraz art. 96 ust- 3 ustawy Pżp w żw. ż att, 1 ustaYry ż dria 6 września 2001 t,
o dostępie do informacii publicznej (t,j. Dż. U. ż 2016 r., poz. 1764 z p6źt zm);
> podmioty serwisujace wządzenia Patku za pośtednictwem, któfych piz€twarzane są
Pństwa dane osobowe;
> podmioty dostarcżające i utrżymują€e optog3amowanie wl.kouysgwane w celu
przevarzania danych osobowych Wykonawców, osób reptezennrjących i ptacowni}órv
vykonawcy;
> podmioty świadczącena żecżP^tk! usługi niezbędne do ewennralnego wykonania
żawier2flej z Państwem umowy _ jeżeli zawatta z Państwem umowa tlmaga ich udziału,
> podmiotv upmwnion€ do kontro]i lub tozliczenia
> podmioł, którym ptzekazuje się dokumentację dla celów nisżczeniź po żakońcżonym
oLresie ptzecho*rywanŁ;
. paai/pana dane osobowe nie będą przeLazywane do państw znajdujących się poza
Eutopejskim Obszarcm Gospodatcżym i nie będą przekazJ,wane do orgnżacli
międzlnarodo.rłlch,
r Pani/Pana dane osobo§re będą plżechowywane, żgodnie ż art. 4 pkt 8 w ż§/. z aft, 97 ust.
1 ustarr4, pzp, przez okres 5 lat od dnia żakońcżenia postępowania o udzielenie zamówierua,
z jeZen czzs tlwania urnow), pl,zekfucż^ 4lata, okes ptzechorł.ywania obejmuje cały czas

r
>

Posiada Pani/Pan:

prawo dostępu do danych osobovych Pań/Pala dotyczących (na podstawic art. 15

RoDo);

>

prawo do sptostow-ania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art, 16 RODO)*;
> prawo żądania (na podsta§rie art. 18 RODO) od administiatora o$aniczenia ptzetwarzania
danych osobowych z zastrżeżeniem pź}padków, o któfych mowa w alt. 18 ust, 2 RODO**;
> ptawo do wniesicoia skargi do Prezesa Uiżędu Ochrcny Danych Osobo§ych, ul. Stawki
2 00-193 !flarszawa v prz}padku użnania, źe ptzetwałzzńe ptzez Park PanilPana danych
osobowlch narusża prżepisy RODO.
r rW celu wTkonania praw wlłnienionych po,łyżejnaleł ski€rować źądade pod adłes emaill
iocl@eorccpn.pl , pisemnie na adtes siedziby Pa*u lub osobiście w siedzibie Patku. Pęed
te2liuacią Państwa uprawnień Patk musi potwierdzić Państwa tożsarnośćw sposób
ind}.widualoie dostosowaly do d,alego ządan la.
. Nie ptzysłĘuje PanilPanu:
> w z:łliąz]ś].lz ałt. 17 ust. 3 tit, b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
> ptawo do przenoszenia danych osobovrych, o Ltórytrl mowa w art. 20 RODO;
> na podstawie att. 21 RoDo ptawo sptzeciwu, wobec pżet§/atżania dznych osobovl,ch,
gdyż podstawą prawnąPtżetw^n^njA Pań/Pala danych osobovl,ch jest art. ó ust, 1 lit, c

I

*
**

RoDo.

\fuaśnienie: skotzystanie ż piawa do sprostowada nie moź€ skutkować zmianąrłlmiku
postępowania o udzielenie zamówienia pubJicznego ani zmianą postanowień umo*T w żakresie
niezgodn}.m ż ustau,ą Pzp ot^ż ńe n.'oże n^ruszać integralności ptotokołu otaz jego załączni}ów.
§(/yjaśnicnie ptawo do oglaoicżenia ptzetw^ft^njA ńe firl ż^stosorvania w odniesieniu do
lu zapewnienia korzystania ze środków ochtony pn*,nej lub w celu ockony
prarv innei osoby Ezycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne wdędy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa cżlonl(owskiego.
. obov,iążek podanja pnezpaną|pana danych osobowych bezpośfednio peni/panz
doryczących jest wpnogiem ustawowyrn okreŚlon},m w pźepisach Lrsta§.y P zp, zviązżf.lym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje
niepodania okeślonych danych wlnikają z ustawy Pzp.
. Pa& nie będżi€ stosował wobec Pani/Pala zautornAtyżowanego podejmowania d€cyżji,
w tym pfofilowanil,

mEr inż. llefeh Kufzeja

Załączniki:
1, 1a

- prżedmiar robót

lb - Ustalenia technologicżne dotycżąc€ inftastn (uty futystycżnej szlaków i ścieźek
edukacyinych w Gorcżań§kim Parku Natodowym rr 2018r.

2.

3.2-dtukoferty

