URZĄD MIEJSKI W SZYDŁOWCU
Wy d z i a ł G o s p o d a r k i K o m u n a l n e j i Z a r z ą d u D r ó g
Referat Zarządu Dróg
26 – 500 Szydłowiec, ul. Słomiana 17,
tel.: (0 – 48) 617 – 86 – 67, tel.: (0 – 48) 617 – 86 – 53
fax.: 617 – 05 – 10; e – mail: drogi@szydlowiec.pl,
NIP: 799 – 13 – 72 – 685, REGON: 000523790,
Rachunek bankowy: 06 9129 0001 0090 0900 3317 0001

Znak sprawy : ZD.271.14. 2019.M.S.. .

Szydłowiec , dnia 10/.06. 2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE
1. Zamawiający : Gmina Szydłowiec, 26-500 Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1, województwo
mazowieckie, fax 48 6170510, e-mail urzad@szydlowiec.pl, zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:Przebudowa drogi wewnętrznejnej wraz z parkingiem przy ul.
Ogrodowej przy bloku nr 24 i ul. Radomskiej w Szydłowcu, w tym zakup i montaż
dwóch wiat śmietnikowych
3. Zamówienie obejmuje: Szczegółowy zakres robót opisany jest w projekcie
architektoniczno-budowlanym, wykonanym przez B2 PROJEKT ul. Kościuszki 187, 26-500
Szydłowiec
4. Termin realizacji zamówienia – do 15 sierpnia 2019 r.
5. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy złożyć lub przesłać na adres: Urząd
Miejski w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec w terminie do dnia 19
czerwca 2019r. z dopiskiem: „Przebudowa drogi wewnętrznej”
W przypadku pytań, informacje można uzyskać pod numerem tel. 48 617 86 53 lub e-mail:
drogi@szydlowiec.pl Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na
„Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do podpisu lub
upoważnioną.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca
się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego
przygotowania oferty.
7. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi po bezusterkowym ich wykonaniu, potwierdzone
protokółem odbioru. Należność zostanie uregulowana w terminie 14 dni od daty złożenia
prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie
protokół odbioru robót.
8. Formularz oferty , przedmiar robót, opis i rysunki w załączniku do zapytania cenowego
Komplet Projektu Budowlanego do wglądu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarzadu
Dróg - Referat Zarządu Dróg ul. Słomiana 17, Szydłowiec
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim. Formularz oferty stanowi załącznik nr1 do zapytania cenowego.

10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za wykonanie, Przebudowy
drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej przy bloku nr 24 i ul.
Radomskiej w Szydłowcu, w tym zakup i montaż dwóch wiat śmietnikowych w/g
projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez B2 PROJEKT ul. Kościuszki
187, 26-500 Szydłowiec
11. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.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) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, dalej „RODO”, informuję, że:
(1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, ul.
Rynek Wielki 1,
(2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejski w Szydłowcu jest Pani Ilona Głogowska Kowalczyk, email: iod@szydlowiec.pl
(3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym z
wykonaniem umowy.
(4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich pozyskania zgodnie z
przepisami prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy.
(5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz po
zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych w tym przez okres
wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres wymagany przez organy kontrolne
(6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach prawa i jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z
zawartej umowy.
(7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO
(8) 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 przetwa
rzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
(9) 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.

(-) Burmistrz

Załączniki:
Nr 1 – Formularz oferty
Nr 2 - przedmiar robót
Nr 3 - opis i rys. tech.

Przygotował: mgr inż. Mirosław Sasal 48 617 86 53, 606 613 412, e-mail: miroslaw.sasal@szydlowiec.pl

