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Zapytanie ofertowe dla zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej
równowartości 30 000 euro.

Dane adresata zamawiającego, nabywcy:
Gmina Miasto Rzeszów
Ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
NlP 8130008613

Dane odbiorcy:
Szkoła Podstawowa Nr 2ż zOddziałami Integracyjnymi
ul. Ptasia 2

35-2a7 Rzeszów
Tel. 17 74825 30
Reprezentowana przez:
Mariolę Tymczyszyn - Dyrektor

W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000euro zwracam się z prośbą o
przedstawienie oferty cenowej wykonania następującej usługi:

Opis przedmiotu zamówienia :

Wykona n ie przeglądów tech n icznych oraz okresowej konserwacj i u rządzeń
p.poz i gaśnic oraz naprawę podręcznego sprzętu gaśniczego wg. załącznika w
budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami lntegracyjnymi w Rzeszowie
ul. Ptasia 2. Przedstawienie protokotu.

Realizacja przedmiotu zamówienia:
Do dnia 25 listopada 2019 r. nalezy dokonać przeglądu przez osobę posiadającą
stosowne uprawnienia - kopie uprawnień nalezy dołączyć do oferty.

Miejsce oraz termin skladania ofert:
Formularz Óferty cenowej powinien być przesłany za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej sp22int@email.com lub
- poczty, kuriera lub osobiście na adres zamawiającego do dnia 15
października 2019 r. do godz. 14:00.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty dany wykonawca zostanie poinformowany
telefonicznie.



Oferty złozone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
Kryterium brane pod uwagę to najniższa cena usługi zgodnie ze specyfikacją.
Termin płatności przelew 14 dni.
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Załącznik nr 1.

Budynek szkoły wyposażony jest w następujący sprzęt:
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Klauzula informacyjna z ań. 13 RODO do zastosowania przez zamawiaiących 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)

20161679 zdnia 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^//E (ogólne rozpożądzenie 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,p| lub korespondencyjnie na adres administratora.

. pani/pana dane osobowe pzetwarzane 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 poniżej 30000 euro:

na wykonanie usługi przeglądów technicznych oraz okresowej konserwacji urządzeń

p.poż i gaśnic oraz naprawę podręcznego sprzętu gaśniczego w Szkole Podstawowej Nr

22 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, którą przedmiotem jest. wykonanie usługi

przeglądów technicznych oraz okresowej konserwacji urządzeń p.poż i gaśnic oraz

naprawę podręcznego sprzętu gaśniczego w Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami

lntegracyjnymi w Rzeszowie, ul. Ptasia 2.

. odbiorcami pani/pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione

na podstawie przepisów 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 wymaganym przez 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.;

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

sposób 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 PaniiPana danych osobowych ";

na podstawie ań. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem pzypadków, o których mowa w

ań. 18 ust. 2 RODO "*;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna PanilPan, źe przebllarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

pzepisy 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 przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest ań. 6 ust. 1 lit. c, a w dalszej kolejności ań. 6 ust. 1 lit, b RODO.

Wyjaśnienie: skonystanie z pnwa do sprostowania nie może skutkować zmianą v,tyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umow w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.* 

Wyiaśnienie: prawo do ograniczenia przetwanania nie ma zastosowania w odniesieniu
do pzechowywania, 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
p ań stwa członkowskiego.


