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ZAPYTANIE CENOWE
doĘczące zamówień poniżei30 000 eufo netto

Gorczański Park Narodo*y w Porębie $fielkiej zaprasza

d'o

złożeniaofett cenowvch

na:

Przedmiot zamówienia:

Vykonanie kolumny sedymentacyine| uięcia wody pitnei leśniczówki obwodu
ochronnego
Suhora Gotczańskiego Parku Natodoweg o 34-7 35 NiedźwiedźPoręba'Vielka
272
Szczegółov'1' zaktes tobót okteśl a ptzedmiar robót stanowi
ący załącznlkdo niniejszeg o zapytanl^cenowego.

1. Przewidywany termin rcdlzacji zadania po podpisaniu umowy: 30 października
2078 t.
2. Miejsce i ter:rnin zŁożenia oferty: Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590,
34-735
Niedźwiedź,- do dnia 10.09.2018 f. do godz. 8oo.
J.

Wymagany oktes gwatancji

4.

Sposób pfzygotowania ofety: forma pisemna w języku polskim rv zaadtesowanej
kopercie z dopiskiem
,,lWykonanie kolumny sedymentacyinei uięcia wody leśniczówki oo Suhora',.
Tetmin i fotma płatności:płatnośćptzelewem w terrninie 30 dni od daty
dotęczenta faktory ptzez
Wykonawcę.

5'
6.
7.

8'

-

60 miesięcy.

oferowana cena jest cenąryczałtową.
Cena podana w ofercie winna być wy'razona rv złot1'ch polskich z dokładnością
do drvóch miejsc po

przecinku.

zapisy art. 1,3 ust. 1 i 2ll<>zpc>rządzenia Parlirmentu Europejskiego i Racl-v
(łJF,) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 t. 'nv sprarvie oclrtonv osób fizvczrryclr w zlr,,iązkrr z
pftetvaft^rriem danr.ch osobor.vych i
rv sprawie srr''obodncgo przepłpr,u takiclr danych otaz uchr.lcnia clr.rcktrłvY

T\{ając na rrrvadŻe

,,RoDo'''

pc:niżei podajemv infotmacje

95/46/\\E,zrvanrrm

i

c1alcj

zasady pvetwź\tzafiia danych clsobowyclr przez Gotczański Park
Narodov'\, rr'Potębie \Xlielkiej, z siedzibą Potęba \{'ielka 590, 34 735 Niedźwiedź:
-

r Admirristtatofem I)ani,/Parra (\Vlkonarvcr^ danvclr osobor,'rych jest (iotczański
Patk Naroc{orr,ry z
siedzibą lv Pofębie Wielkiej(zu'ana-dalej: Park lub 'ZamauĄa)ąc1) z siedzlbąPo.ębo
rr*rt^'sóó, ii _
735 Nicclźwicdź: ac]tcs cłnail:gprr@gorccpn.pl nt tcl. (1 B) 33 I] i 15.

o

We

:

sprarvaclr dot1'czących przetrr'atzania cianr.clr osobow1'clr ptzez
.
kclntaktorvać się z rvyznacŻol1vl11 \L' t1ł1 celu Tnspektoi-em C)clrtonv D*y.h.
1!.d@go1tcepn.pl telefon: (18)3317 g 45 luń osobiściew siedzibie Parku.
o PanifPana.dane osoborve ptŻetvafŻane bęclą na podstawi
e att.' ('l ust. ] lit. c RoDo
pvepisami ustau/v z dnia 29 srycznia 200;t r. - Praw-o zatrrór.r,ień plubliczrrych (Dz.
poz' 1579), daiej ,,trstarvu I'zP" rv celu z*Ąąz'arlvm z PostęPowaniem o udzielenie
rvszeli<ich

pr-rbJicznego prr.:
S

uhora,] prowa

Park można
adtes email:
ry związku z

tj.

z

201'7 t.

zarrrcjv,ienia

,,$/ykonanie kolumny sedymentacyinel uięcia wody leśniczówki oo

clz on

1łn rr' ttr'.llie z^py tatń^ ceno\łre€lo.

r

oclbiotcami Państrva danr.clr osoborą'-ch są lub mogą bvć:
> osob'v lub poclmiotr,, któn,m uclostępniolra zostanie dokumerrtacja postęporvania rv opalciu o
att. 8 oraz afi. 96 usr. 3 Llsta\łT Pzp rv Ż\'' z att. 1 ustarvl, 'z dnia ó lvrześt-ria 2(101 r. o dostępie do
inforrrracji publicznej (t.j. Dz. Ll . z 2016 l.) po7'' 17 61 z późn. znl.);
> pc>dnioq' sem'isującc utz'ądzenta Patku za pośtcdnictwcrn, których ptzetvatzat\e są Państr.va clancl
osobov'e;
danYch rrsoborłych \Ęk<.lnarvcóg'' crsób reptezelrruiącvch i pracorvr-rikórr' Wrrkonarvcy;
> pr:>dmiotv śu'iadcząceI7a tz-ecz Parku uslugi niezbędne do elvetltualtrego lł_vk<rnania zaiteranei z
Państrvem umo\\,T * jcżell' zawarta z Patisnvem u111owa \\Tmaga iclr tlclziałtl,
> podmioty uprar.vnione do kontrr-ili lub rozliczenia

przcchorvrrvania:

o

lJani/Paila dane osoborve nie będą przekaz1łvane do państrv znajdtljących się poza Eutopeiskim

o

Posiacla Pani/Pan:

Obszatenr (}cispodatczYm i nie będą ptzekaz\\ł'ane do organizacji międzyrratodorł-vch.
o Panj/I)ana dane osobort'e będą przec}rovT\vane' zgodrrie z
4 plit 8 rv z\&,. z att. 97 ust. 1
^rt.
ustźlvr\' Pzp, ptzez o1irc:s 5 iat oc] clnia zakończe.nta postępowŻnia o uclzicllenic zamriwienia. a jeżelt
czas tnvania umow\,' przektacz.tt "{ lata, ok'es prze,cl:oq,'yv'ania obejmuie cal_v czas tnvania umov\'.

clanyclr osoborł1l6| z zasttzeżenierrr przr'pac11iórł'' o któr1'-ch

111o\va

\l' art. 18 ust. 2

RoDoxx;

193 Warszalr'a v' przvpadkrr uznania, ż,e 1.:t:zel:x:,arzanie pt:ze'z. Park Panr/l)atra danych osoborvych
narusŻa przepisv RODO.

.

\\/ celu rvykonanizr prar.v r'"yrllienicln1,ch porłyzej nalezv -qkierclwać żądanie pod adtes email:
lub osobiście w siedzibie Patku. Pned tealtzacją

r<ld(rr.)gorcePrr'pl , pisemnie na adtes siedziby Patku

Państwz trpralvnień Patk rnusi potrr'icrclzić Pańsfw'a toźsamośćw spclsób

ind}'wic]ua1nic

dostosorvanv do danego żądaan.

r

Nie

prz,vsłr-rguje Parri/Panu:

podstavlą pra\\'ną pfzet\\rarzanl,aPanif Pana danr'clr osobcirr,r''c1r jcst att. ó rrst. 1 ]it. c RoDo'
trie rnclże skutkorvać zrnianą \eJ'niku pclstępov'atria o
udzielenie zanrór,r'ienia publiczrregcl ali z.mianąpc-lst.atrowień unlorłn w zaktesie niezgodriym z usta\\ą Pz1)
otaz nie moze naruszać integralrrości ptotokołLl Oraz jego załącznikóv.
ł*
Ęjaśnienic: prarvo cio ogtaniczcnia przenvatzalril rric rrrn Z1lstosovania rv odnicsiclniu clo przcc1rorr'r,rvania' rv
celu zapcrvnienia korzystanta zc środkórv oclrrr;nl pralrłlcj lub lv ccltr <lcluclnt- praw inncj <lsoby fiz-vcznej lub
ptaw11e'i' lr-rb z r-rrvagi n2 wżŻne rr'zglęcll, intetesrr pulllicznego Unii Eutopejskiej lub pai'rsrrva członkclwskiego.

*

\Ęiaśnienie:skorzystanie z prarva clo sprostorł'ania

o

obowiązek podalria ptzez.Pani'4lPana dan1'ch osobclv,vclr bezpośtednic.PanifPtłna clotyczących
jest wlrrrc'lgiem uSta\\ro\lTm okteślotrl.m w pfŻePisaclr ustar'ły Pz1:l, z'wiąz'atlym z udziałern rv
postępowaniu o trdzielenie zal-rróu'ienia publiczrrego. liorrsekrvencje niepodalria określon).clr darrych
rv-vrrikaią z ustarry Pzp.

r

Park nie będzie stosolr.a1 lrr<lbcc Pani/Pana z^Lltom^tyzow-a11cgo podejmorvania dcc1'zji. \ł'q,'m
ptofilorvania
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Z SIEDZI.BĄ w PoRĘBiE \ł]E-LiiEJ
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