
Rzeszów, dnia 05.07.20,19 r.

ir:ii_iil'.)(. 1]i]i"']:'ll:]i]] l, ]t' |, l, ]j i,|i{]r:,,,

,'u1. 'i,'7 .i4i3 lli 3tj, iłll ];;4:: j|,,,

Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów - Szkoła Podstawowa Nr 22z Oddziałami lntegracyjnymi ,35- 207 Rzeszów, ul. Ptasia 2

tel,17 74B 25 30, fax 17 74B 25 42

www. sp22int.resman. pl

e-mail: sp22int@gmail.com

ZAPYTANlE oFERTOWE

Wszyscy wykonawcy

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający zaprasza do złozenia ofert na wykonanie prac remontowych pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej

Nr 22 z Oddziałami lntegracyjnymi w Rzeszowie, ul. Ptasia 2

1.Opis pzedmiotu zamówienia:

- przygotowanie i malowanie ścian i sufitu,
- wykonanie posadzki z paneli podłogowych.

Uwaga:
a) Dla zapoznania się Wykonawców ze szczegółami robót objętych przedmiotem zamówienia ZamawiĄący udostępni
w uzgodnionym terminie pomieszczenia, celem dokonania wizji lokalnej.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
c) Wykonawcy, których ofeńy nie zostały wybrane nie mogąskładać roszczeń z tytułu przygotowania izłożenia oferty,

2. Miejsce itermin składania ofeń:

Ofertę należy złożyćw sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 22zOddzialami lntegracyjnymi,35-207 Rzeszów,

ul. Ptasia 2 w terminie do dnia 1?lipca 20,19 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofeń w dniu: 12lipca2019 r, o godz. 11.00 w siedzibie SP Nr 22 w Rzeszowie, ul. Ptasia 2

3, Termin wykonania zamówienia: do 22 sierpnia 2019 r.

4. Opis sposobu pzygotowania oferty.

Ofeńę nalezy przygotowac wg załączonego wzoru, czytelną podpisana przez osobę/y uprawnione w dokumentach

rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania

niniejszej czynności prawnej przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

Ofeńę należy złożyćw zamkniętej kopercie z napisem:

Szkoła Podstawowa N r 22 z Oddzialami l nteg racyj n ym i

35-207 Rzeszów ul. Ptasia 2

OFERTA na wykonanie prac remontowych pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej Nr 22z Oddziałami

lntegracyjnymi w Rzeszowie, ul. Ptasia 2



5. Opis kryteriów oceny ofeń, ich znaczenie i sposób oceny:

Najniższa cena: waga kryterium 100 %

6.0soba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

PaniMaria Gwozdek Szkoła Podstawowa Nr 22zoddzidamilntegracyjnymi w Rzeszowie,35-207 RzeszÓw,

ul. Ptasia 2 tel.177482530, fax177482542
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6. Załączniki:
- Formularz ofeńowy

- przedmiar robot

- Projekt umowy
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Łi:j. i i ;,l'l€arĘuła,inforihacyjnazart.13 RODO do zastosowania przezzamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2o16t67g zdnla 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku

z pzetwauaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46^/VE (ogolne rozpoządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO",

informuję, ze:

. Administratorem pani/pana danych osobowych jest szkoła podstawowa Nr 22

z oddziałami lntegracyjnymi, adres: 35-207 Rzeszów, ul. Ptasia 2 reprezentowana przez

Dyrektora.

. kontakt z inspektorem ochrony danych mozliwy jest pod adresem e-mail:

iod1 @erzeszow.pl lub korespondencyjnie na adres administratora.

. pani/pana dane osobowe przetwarzane będą.

- na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c RODO

w związku z ań. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ponizej 30000 euro:

na wykonanie usługi z zakresu prac remontowych pokoju nauczycielskiego w Szkole

podstawowej Nr22 zOddziałami lntegracyjnymi w Rzeszowie, ul. Ptasia 2;

- na etapie zawierania umowy: na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym

z udzielanym zamówieniem publicznym ponizej 30000 euro tj.: w celu zawarcia

i prawidłowego wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest, wykonanie usługi z zakresu

prac remontowych pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami

Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Ptasia 2.

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione

na podstawie przepisow prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;

. pani/pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim

je pozyskano, a po tym czasie przez okres orazw zakresie wymaganymprzez przePisy

powszechnie obowiązującego prawa. ;

. podanie przez pana/panią danych osobowych jest obowiązkowe. w przypadku

niepodania danych nie będzie mozliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

ponizej 30 000 euro.;

l w odniesieniu do pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do ań, 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:

na podstawie ań. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;



na podstawie ań. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowYch 
-;

na podstawie ań. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniem przypadków, O ktorYch mowa w ań.

18 ust. 2 RODO **;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzędu Ochrony Danych OsobowYch, gdY uzna

pani/pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącYch narusza

przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z ań, 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowYch;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w ań. 20 RODO;

na podstawie ań. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przeiuarzania danYch

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest ań. 6 ust. 1 lit, c, aw datszej kolejności ań, 6 USt. 1 lit. b RODO.
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- Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowaĆ zmianą wyniku postępowanla

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnYm z ustawą PzP

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,* Wyjaśnienie: prawo bo ograniczenia przetwarzania nie . ma zastosowania W odniesieniu

do pŹechowywania, w celu zapeinienia korzystania ze środkow ochrony prawnej lub w celu ochronY Praw
inn'ej osoby iizyczne1 lub prawnej, lub z uwagi na ważne wzgtędy interesu publicznego Unii EuroPejskiej lub

p ań stw a czło n kow ski e g o.


