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ZAPYTANIE OFERTOWE
dotycżące żamówień poniżej 30 000 euto netto
Podsuwa prawna prowadzonego posrepowanJa:
§ 5 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gotczańskim Parku Narodo*1,rn
(dotyczący wydatkowania śtodkórv publicznych o wattościponiźcj 30 000 € netto),
Gorczański Patk Natodov,,1, w Potębie Wiclkiel zapnsza do zlożensa ofert ceno.rl,ch na:

1. Ptzedmiot złmórvienia:
vykona ie i żainstalo§/anie w tetenie tablic informacii tury§tyczlei i ptzyrcdniczei plzy
niepłamych (7 tablic) i płatnych (4 iablice) §zlakach turystycżnych,
Zadane będzie rezlŁowane w ramach ptoiektu ,,Działania ochronne pżyrody metodami
gospodatki leśneii inne działania prowadzone na tetenie Gotczaóskiego Parku Natodowego
w 2018 roku" finansowanego ptzez Fundusz Leśny,
Sżcż€góło§1 zakrcs iobót okJeślają przedinjat rcbó7 (zzl. t 1a)" a opis przedmiotu
zamóńena zavłaxw jest w ,,Ustalenia technologicznc dotyczące infrastruktu5 tuł.s§.cznej
szlaków i ścieżekedu}acyinych \v Gotczańskim Palku Narodowym w 2018t," stanowĘry
żałą€żnik nr 1b do niriejszego zapytania ofettowego.

2, Przewidyrvany rcrmin tealłacjl zamnwienia:
- 19 listopada 2018l
Zamarvizjący przewiduje moźliwośćzmiany terminu o ile będżic to uzasadnione watunkami
atmosferycznyrni, tzn. opadami deszczu, śniegq niskich tcmpetatut, któte uniemożliwĘ

3.

realizacje prac. Vykonawca zobowĘzany |est ptzedstawić dowody wskazujacc ilośćdn| w
tra]rcic których niekotzysme rvarunki atrnosfetvczne uniemożiiwiły wykonanic zam<jwierua,
Miejsce i temń złoż€niź oferty: Gorcżań§ki Park Narodowy, Potęba wielka 590,

Niedźwiedź,- do 08.10.2018 r. do godż, 9m,
4. §Vymagany okes gwatżncii _ 5lat,
5. Occna Ętetium: 100oń cena.
ó. Zamaviający wlrlaga wniesienia zabezpieczenia należytego vl,konania umoll1,
34-735

w wl.sokości 107o

c€ny brutto podancj w ofetde. Zabezpieczeńe wnoszonc w pieniądzu \0ykonawca wpłaca

przclewem na rachunek bankov1, wskazany pfteż Z^tna§iaiącego,lajpóźniej w dniu podpisania

7. Do ofetty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
8, Ofer:o§/arra cerra ma być ceną n czałtową brutto, w},fażoną w żłowchpolskich

cvftą i ,,słorvnie" z
dokładnościądo dwóch mieisc po pżecinku, Winna zavietać wszelkie koszt_v konieczne do
poniesienia w trakcie tca|izac|i zadańa zgodńe z wvmogami Zamawiającego. Ze względu na
późny termin żavratcia ulovy ż Fundusżem Leśnym oraż v. żwiążkuż późnym tefuinem

podpisania umo§T z Wykoaawcą, Zamawiaiągl dopuszcza *ykonanie zadania cżęściowoi
częściową wypłatę wynagodżenia, które będżie łYlicżone Da pod§tawie komisyjnego
obmiaru i odbioru §ykonanego żadania.
9. Sposób przygotowafiia oferty (stenowiący załączrik t 2): fomla pisemna w języku polskim
przes}ana dtogą elektoniczną z dopiskiem ,,§rykonanie i zainstalowanie §/ terenie tablic informacji
trrtystycznej i ptzytodniczej ptzy niepłamych

p

tablic) i płatnych (4 tablice) szlakach

nrrystycznych.". Zgodnie z § 4 ust, 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w GPN skan
oferty moźe być przesłany faksem lub dtogą elektonicżnł Dopusżcżxsię pźesłanieofeity na
adres e mait 4tlŁslrrsśptĘlw rermrnie jw.
10.Tetmin i fottrra płatności:Płatnośćprzelewem §/ terhinie do 60 dni od daty dotęczenia faktury
przez §Oykonawcę _ po dokonaniu bezustetkowego odbionr roból
11.Nlając na uwadze zapisy art. 13ust. 1i2RozpotządzeliaPadamentuEwopejskiegoiRady(IE)
2016/679 z 27 k§lletrń 201ó r. w sptawie ochrony osób fizycznych w żwiązku z plzetwarżaniem
danych osoborłl,ch i w sptawie swobodnego piżepł},§,u takich darrych oraz uchylenia dyrekrywy

95/ 46 /WE, zslanym d,alej ,,RODO", ponżej poĄemy informacje i żasady prżeFłatżania danych
osobowych ptzez GorcżłńskiPark Narodow} w Porębie Wielkiej, z siedzibą Połęba §Oielka 590,
34 _ 735 Niedz§iedż:
. Adhinistratorem pani/pana
danych osobo§Tch jest Gotczański park

§vykonawry)
Natodowy z siedzibą w Potębie §fielkicj(zwana dalej: I'atk lub Zamasłiający) z siedzlbą
Poręba Wielka 590, 34 - 735 Niedźwiedz: a&es e-mailgpn@gorcepn.p1 nt tel.:(l8)3317945.
. §Oc wszelkich sprawach dotyczących ptzewaźania danych osobowych przcż park można
kontaktować się z wyzsacżonym w tym celu Inspektotem Ochtony Danych, adłes email:
iod@gotcepn,pl telefon: (18)3317945 wew. 37 lub osobiście w siedzibie Parku,

l Pań/Pala

dane osobowe pvetNła7z^ne bęĄ na podstawie afL ó ust. 1 ]it. c RODO w
związku z przepisami ustawy z dnia 29 styczńz 2004 t. - Pnwo zamówień publicznych

l)ż. U. ż 2017 L

.

poz,1579), daĘ ,,ustawa Pzp" w cclu uwĄzanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn,: ,,wykonanie i żain§talowanie qr tetenie tablic
infotmacii tuiy§tycżnei i przpodniczej przy niepłatnych (7 tablic) i płarnych (4
tablice) szlakach turystycznych.'i ptowa&od}.tn w trybi€ żapytanń cenowego.
odbiotcami pństwa danych osobowych są lub mogą być:

> osoby lub podrnioty, któł,m udostępniona zostanie dokrrmenĘcja postępowania
oparciuoarL8orazar:t.9óust-3ustawyPzpwzw.ż^tt.7lstawyzdńaówrześnia2001r.
o dostępie do informacii publicznej (t.j. Dż. U. ż 2016 t., poż. 1764 ż późn. żm.),,

> podmioty setwisujące utządzenił Patku za pośtednictwem, których ptzetwatzane
Państwa dane osobowe;

>

są

i

uttżymujące opiogamo§/xnie *1,korzystywane w celu
'Wykonawców, osób teprcżerrtujących i pracowników
pfiet.uJ^rz^nja danych osobowych

podmioty do§tarcżając€

§7ykonawcy;

>

podmioty świadczącc n^ tzecz P^tk! usługi niezbędrre do ewentualoego wykorunia
żavieranej ż Państwem umo§,y - jeź€li zayyatta ż Państw€m umowa vJmaga ich udziału,
> podmioty uptawnione do konto]i lub tozliczenia
> podrnioty, któtym ptzekazu|e się dokurnentację d]a celów niszczenia po za}oriczonym
okresie przechowlwania;
. p^ń/p^n^ dane osobowe nie będą przekazywane do państrv znajdujących się poza

Europejskim Obszarem Gospodatczym

i nie

będą przeka4wane do organizacji

międzynatodowych.

.

P^ń/P^IA dane osobowe będą ptzechowl,wale, zgodnie z arl.. 4 pkt 8 w zw. Z
97
^rt.
ust, 1 ustawy Pzp, ptzez okrcs 5 lat od dnja zakończenia postępowaflia o udżielcrue

ż^ńó§lenj^, jeżeh cżas trwania urnowy prżekracża 4 lata, okres pźechow},wani4 obejmuje
^
cały czas trwaoia umo§,,],.

o
>

Posiada Pani/Pan:
piawo dostępu do daaych osobovl,ch Panl/Pana doryczących (na podstawie art, 15

RODO);

>

prawo do sptostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie alt. 16 RODO)*;
> ptawo żądanja (fla podsta§,ie art. 18 RoDo) od admioisttatora ogBnjczenia przetwarzania
danych osobowych z zastJżeżeniem prżypadków, o których mowa w att. 18 ust, 2 RoDo**;
> prarvo do wniesienia skargi do Pleżesa Uizędu Ochrony Danych Osobowych, ul, Stawki
2 00,193 vatsża.rJa w ptzypadku uznania, że Pżet§J^Ęade przez Patk Pani/Pana danych
osobolłTch rrarusza prżepisy RoDo.

o

§7 celu wykonania praw wymienionych powyźej należy skietować żądanie pod a&es email:

iod@gotcepn.pl , pisemnie na adres siedziby Patku lub osobiście w siedzibie Patku, Przed
tealizacją Państwa upra.ł.nień Park musi pot§/ietdżić Państwa tożsamość§/ sposób
ind}-widualrie dostosowany do danego żądania,

r

Nie Przysługuje Pani/Paou;
w związkl z att. 17 ust. 3 lit, b, d lub e RODO pmwo do usunięcia danych osobowych;
ptawo do pźenosżenia danych osobov-ych, o którym mowa w att. 20 RODO;
na podstawie att, 21 RODO ptawo sptzeci§,lr, wobec pżet§/arżania danych osoborvych,
gdyż Podstawą pla§,ną ptże\n|aizlnj^ Pani/Pana danych osobowych jest att, 6 ust, 1 ]it. c

>
>
>

RoDo,

*

§Oyjaśńenie: skotzystanie ż pia§/a do splostowania Die może skutkować żmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia pub|icżn€go ani żmianą postanowień rrmolły w zakresie
niezgodnym ż ustawą Pzp otaz ńe może lanszać integalności protokołu oraz jego załączników,
** §fllaśnienic: prawo do ograniczenia
ptzetwaźaa;a nie ma żastosowaniz w odniesieniu do
przecbowywania, w celu zapewnienia korzystania ze śtodków ocbrony prawnej lub rv celu ochrony
ptaw innej osoby Ezycznej lub prawnej, lub z uvagi na ważne wz,ględy intetesu publicznego Unii
Europejskiej lub pańswa cżłonko§r'skiego.

.

Obo§.iąż€k podania ptzez Pańąl|Pata" danych osobo§-ych b€żpośrednio Pani/Pana
dotycząrych jest wymogiem ustawołlłnokeślonym w przepisach us t^§,y Pą, żwiąż^nl,tn
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczncgo, Konsekwencje
niepodania określonych dżdych §ynikają ż ust2§,], Pźp.

.

Patk nie będżie stosował wobec Pani/Pana żautolnatyżowanego podeirnowania decyżji,
w t,nr ptofrlowani1.

a]'/REK-ri':B;]

Złączsiki:
1, 1a

2. 1b

- ptzedmiar rcbót
- Ustalenia technologiczne

dotyczące inftastfuktffy tutystycżnej szlaków i ścieżek
eduJracyjnych w Gotczańskim Patku Narodowym w 201 8t,

3.2_Drukofetg

