Numer sprawy: KO/44/2019

Pszczyna, 02.07.2019r.

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. z siedzibą w Woli
– Szpital Powiatowy w Pszczynie
ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna
e-mail: zamowienia.szpital@powiat.pszczyna.pl
www.szpital.pszczyna.pl
tel. 32 214 30 01

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Centrum Przedsiębiorczosci CP Sp. zo.o. z siedzibą w Woli, Szpital Powiatowy w w Pszczynie,
ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, prosi o przesłanie oferty cenowej na zakup i usługę montażu
rolet materiałowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna.
I.

Opis przedmiotu zamówienia
Zakup i montaż 180 szt. rolet materiałowych do okien w szpitalu, w tym 159 szt. montowane
14 dni od dnia podpisania umowy, 21 szt. do 31.07.2020r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Rolety materiałowe zacieniające z materiły nieprzepuszczalnego promienie słoneczne
2) Kolor szary
3) Prowadzenie żyłkowe
4) Montaż bezinwazyjny
5) Ilości i wymiary zostały określone w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego Specyfikacji asortymentowo – ilościowej.
6) Montaż na oddziałach szpitalnych
Zamawiajacy wymaga dokonania wizji lokalnej przezd złożeniem oferty po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z działem technicznym tel. 032 214 03 00 wew. 201 lub 245.

II. Wymagania
Termin realizacji zamówienia:
a) 159 szt. od dnia podpisania umowy 14 dni.
b) 21 szt. rezerwa z możliwością do wykorzystania do 31.07.2020
Płatność: przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury po wykonaniu przedmiotu
umowy.
III. Kryterium wyboru oferty
Podstawą oceny ofert, a tym samym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa
cena.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
IV. Klauzula informacyjna z z art. 13 RODO zastosowana w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

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:
a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Centrum Przedsiębiorczości CP
Sp. z o.o. prowadzącą Szpital Powiatowy w Pszczynie ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna
e-mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
b) inspektor ochrony danych osobowych w Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
prowadzącą Szpital Powiatowy w Pszczynie ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, kontakt:
ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, adres e-mail: iod@szpital.pszczyna.pl, telefon
032 214 83 00;
c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy
KO/44/2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
d) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawa Pzp”
e) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio osób fizycznych
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osób fizycznych
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.;
− 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
ograniczenia
przetwarzania
nie
ma
zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych dotyczących narusza
przepisy RODO;
i) Wykonawcy nie przysługuje:
− 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.

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty – Załącznik nr 1
2. Specyfikacja asortymentowo – ilościowa – Załącznik 2
3. Zaakceptowany Wzór umowy - Załącznik Nr 3
4. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej
Kompletną
i
podpisaną
ofertę
proszę
przesłać
e-mailem
zamowienia.szpital@powiat.pszczyna.pl do dnia 8.07.2019r. do godziny 12.00

na

adres:

Signed by /
Podpisano przez:
Janusz Józef Kasza
Date / Data: 201907-02 12:25

