
Zapytanie ofertowe

na „Montaż urządzeń placu zabaw na terenie Gminy Księżpol"

l. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Księżpol
Adres:

Urząd Gminy Księżpol
ul. Biłgorajska 12
23-415 Księżpol
NIP-918 199 58 23
REGON 950 36 90 95
nr telefonu (084) 687 74 19 lub 20, nr faksu (084) 687 74 32.
Adres poczty elektronicznej: info@ksiezpol.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.ksiezpol.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 07:30-15:30, wtorek 09:00-17:00; z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Oznaczenie postępowania

Postępowanie o udzielenie oznaczone jest znakiem: BGK.271.2.61.2022.

III. Tryb postępowania

l. Postępowanie prowadzone w ramach szacowania wartości zamówienia:

l) z możliwością udzielenia zamówienia, zgodnie z uwarunkowaniami dla zamówień,
których wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych, tj. poniżej wymaganego progu,
o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2022 póz. 1710) zwalniającego, z wymogu stosowania
przedmiotowej ustawy, i gdy taką decyzję podejmie Zamawiający;

2) zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty 130000 złotych, przyjętym zarządzeniem nr 8/2021 Wójta
Gminy Księżpol z dnia 15.01.2021 r.

3) zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022r. póz. 1634) kierując się regułą poszukiwania Wykonawców na
zasadach konkurencyjnych.

IV. Źródła finansowania

Zamawiający informuje, iż zamówienie finansowane jest ze środków pochodzących z
budżetu Gminy Księżpol.



V. Przedmiot zamówienia
l. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń dla potrzeb
ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Księżpol, Markowicze, Przymiarki oraz
Majdan Nowy:

a) Urządzenia placu zabaw w miejscowości Księżpol:
• Trampolina mała - minimalne parametry urządzenia:
- Wymiary trampoliny: 1,50 x 1,50 m;
- Rozmiar maty do skakania: 1,00 x 1,00 m;
- Zgodność z normą na place zabaw PN-EN:1176-1:2009;
- Mata wykonana z poliamidowych elementów, posiadających antypoślizgowe wypustki,
nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie.
- Sprężyny mocujące matę, które są rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - każda ze
sprężyn łączy się zjedna linką metalową zakończoną specjalnym, wzmocnionym oczkiem
lub prętem metalowym łączącym elementy maty, co zapobiega przecieraniu się lin
podczas ich użytkowania.
- Elastyczne nakładki zakrywają górną część urządzenia zapobiegając zakleszczeniu się
stopy lub dłoni podczas użytkowania.

b) Urządzenia palcu zabaw w miejscowości Markowicze:
• Karuzela tarczowa trójramienna 2 sztuki - minimalne parametry urządzenia:
- Wymiary szerokości urządzenia: 1,20 m;
- Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie,
malowane proszkowa;
- Poręcze stalowe o średnicy 33,7 mm;
- Trzpień średnicy 100 mm;
- Elementy mocowań wykonane ze stali konstrukcyjnej, malowane proszkowa;
-Wszystkie połączenia śrub wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, końce
zabezpieczone plastikowymi kapslami;
-Montaż na gotowym prefabrykacie betonowym, posadowionym w gruncie.

• Kopuła wspinaczkowa - minimalne parametry urządzenia:
- Wymiary urządzenia: 1,30 m x 1,30 m;
- Wysokość upadku: 1,30 m;
- Ścianka wspinaczkowa wykonana z tworzywa sztucznego - polietylen ;
- Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali;
- Elementy stalowe zabezpieczone poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe;
-Ścianka wspinaczkowa posadowiona w fundamencie betonowym poprzez bezpośrednie
umieszczenie w gruncie stalowych słupów nośnych;
- Śruby nierdzewne imbusowe;
- Śruby oraz inne elementy łączne wykonane ze stali nierdzewnej;



•

- Wszystkie spawy i łączenia metalowych elementów odpowiednio wyprofilowane;
- Ścianka wspinaczkowa na plac zabaw wykonana zgodnie z normą PN - EN 1176:2017.

c) Urządzenia placu zabaw w miejscowości Przymiarki:
Huśtawka równoważnia metalowa - minimalne parametry urządzenia:

- Wymiary urządzenia: 3,00 m x 0,70m x 0,65m;
- Wysokość upadku: 0,75m
- Huśtawka dwuosobowa na pionie metalowym malowana proszkowa;
- Belka poprzeczna wykonana z profilu metalowego malowanego proszkowa o przekroju
kwadratowym 90 x 90 mm;
- Ustój metalowy wykonany z profilu 0,70x 0,70 mm malowanego proszkowa;
- Siedziska wykonane z tworzywa HDPE;
- Uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowa;
- Trwale posadowienie w gruncie poprzez zacementowanie na głębokości 40 - 60 cm.

• Bujak sprężynowy z motywem zwierzęcym - minimalne parametry urządzenia:
-Wymiary urządzenia: 1,20 x 0,30 x 0,90m;
- Maksymalna wysokość upadku: 0,40 m;
- Konstrukcja z płyty HDPE;
- Sprężyna stalowa o średnicy 0,20 m malowana proszkowa;
- Uchwyty metalowe osłonięte plastikiem;
- Kotwa mocująca ze stali ocynkowanej do zabetonowania.

• Regulamin - minimalne parametry techniczne:
- Wys. całkowita: 0,50 m x 0,10 m x 1,80 m;
- Wymiary tablicy: 0,48 x 0,32 m;
- Naklejka przyklejona na płycie ze sklejki wodoodpornej zabezpieczona przezroczystą
pleksi;

- Konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowa o wym. 42 mm
- Tablica zamontowana jest poprzez zacementowanie na głębokości 40 - 50 cm

d) Urządzenia placu zabaw w miejscowości Majdan Nowy:
• Zestaw zabawowy na plac zabaw - minimalne parametry techniczne:
- Wymiary urządzenia: 7,00 m x 3,90 m x 2,70 m ;
- Konstrukcja nośna ze stali malowanej proszkowa o profilu 60 mm x 60 mm, elementy
stalowe zabezpieczone są antykorozyjnie farbą proszkową, poliestrowym odpornym na
działanie DV i o dużej odporności na ścieranie;
- Zestaw mocowany w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezpośrednie
umieszczenie w gruncie stalowych słupów nośnych o głębokości 40 - 60 cm;
- Zjeżdżalnia wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego HDPE;



- Szczeble drabinki wejściowej oraz uchwyty przy drabince wejściowej wykonane z rurek
stalowych 33,7mm ocynkowanych oraz malowanych proszkowa;
- Belka balansująca wykonana z deski o grubości 4cm i szerokości 15cm pomalowanej
farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi;
- Belka balansująca zawieszona na łańcuchu nierdzewnym 5mm o krótkich ogniwach;
- Pomost linowy wykonane z lin polipropylenowych 16mm ze wzmocnionym, stalowym
rdzeniem;
- Łączenia lin z konstrukcją za pomocą tulei aluminiowych zaciskowych;
- Łączenia krzyżowe lin wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego;
- Kamienie przy ściance wspinaczkowej o ergonomicznych kształtach ułatwiających chwyt,
wykonane w różnych kolorach z naturalnych materiałów krzemowych i środków
żywicznych;
- Zabezpieczenia na słupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego;
- Wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa
sztucznego;
- Śruby oraz inne elementy złączne metalowe wykorzystane w konstrukcji urządzenia
zabawowego są wykonane z materiałów ocynkowanych.

• Huśtawka łańcuchowa podwójna siedziska mix - minimalne parametry urządzenia:
- Wymiary: 3,65 m x 1,65 m x 2,10m;
- Wysokość całkowita: 2,30 m;
- Wysokość swobodnego upadku: 1,30 m;
- Konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowa;
- Łańcuchy ogniowo ocynkowane;
- Śluby: zabezpieczone w plastikowych osłonach;
- W zestawie siedziska: siedzisko płaskie ( gumowe), siedzisko koszyk (gumowe);
- Zgodnie z europejską normą EN 1176.

• Ławka z oparciem - minimalne parametry techniczne:
- Wymiary całkowite: 1,7 m x 0,40 m x 0,80 m;
- Wys. całkowita: 0,80 m;
- Listwy desek z drewna sosnowego o wymiarach 0,40 m x 0,80 m x 1,70 m;
- Konstrukcja nośna: stal malowana proszkowa z podkładem cynkowym, rura
o średnicy fi 60 mm;
- Montowane na stałe poprzez zabetonowanie.

• Stojak rowerowy - minimalne parametry techniczne:
-Wymiary: 1,80 x 0,60 m x 0,80 m;
- Wys. całkowita: 0,35 m
- Stojak rowerowy 5-stanowiskowy



- Wykonany ze stali ocynkowanej
- Montowany do podłoża.

• Regulamin - minimalne parametry techniczne:
- Wys. całkowita: 0,50 m x 0,10 m x 1,80 m;
-Wymiary tablicy: 0,48 x 0,32 m;
- Naklejka przyklejona na płycie ze sklejki wodoodpornej zabezpieczona przezroczystą
pleksi;
- Konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowa o wym. 42 mm
- Tablica zamontowana jest poprzez zacementowanie na głębokości 40 - 50 cm

• Kosz na śmieci - minimalne parametry techniczne:
- Kosz na słupku z daszkiem
- Wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowa
- Słupek z kotwą - do zabetonowania na stałe w podłożu
- Słupek o średnicy 6 cm
- Pojemność kosza 35 I

Powyższe parametry są parametrami minimalnymi. Wymiary stref bezpieczeństwa
odpowiednie dla każdego z urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia ilości zamawianych urządzeń ze względu na dysponowanie ograniczonym
budżetem. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu urządzeń we wskazanych
miejscach przez Zamawiającego na terenie gminy Księżpol na etapie realizacji
zamówienia. Wykonawca dostarczy urządzenia nowe fabrycznie, atestowane oraz
certyfikowane, zgodne z Polskimi i Europejskimi Normami. Certyfikaty będą wymagane
od Wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa. Wykonawca w ciągu 5 dni od
podpisania umowy ma obowiązek złożenia certyfikatów w siedzibie Zamawiającego.
Minimalny okres gwarancji na urządzenia 36 miesięcy, liczone od daty protokolarnego
odbioru zadania.

VI. Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 30.10.2022 r.

ViL Informacja o dokumentach jakie należy złożyć do Dosteoowania o udzielenia zamówień
l. Formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr l;
2. Karty katalogowe urządzeń.

VII. Sposób przygotowania Oferty

l. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.



2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani
są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika wykonawca składa - pełnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez
osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich
czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).
5. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie
tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez
zobowiązane osoby.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub te podmioty.
7. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem wymaganych w postaci
oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu np. czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpis
nieczytelny z imienną pieczątką.
9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego pod rygorem odrzucenia
oferty.
12. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Oferenta ściśle według postanowień Zapytania Ofertowego.
13. Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza „Oferta" stanowiącego
załącznik nr l do Zapytania Ofertowego. Oferta musi być napisana na komputerze,
maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem dużymi
drukowanymi literami. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
14. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno
ponumerowane i złączone z sobą w sposób trwały.
15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez określoną
w punkcie poprzedzającym osobę (osoby) podpisujące ofertę.



16. Jeżeli Wykonawca wprowadzi jakieśkolwiek zamiany w „Formularzu ofertowym"
wówczas Zamawiający może odrzuć ją z powodu braku zgodności z zaproszeniem do
składania ofert.

17. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
18. Ofertę należy przesłać:
l) w wersji elektronicznej w formie skanu oferty sporządzonej pisemnie lub w formie
elektronicznej oznaczonej podpisem elektronicznym na adres:

zamuwieniapubliczne@ksiezpol.pl, w tytule wpisując: OFERTA NA „Montaż
urządzeń placu zabaw na terenie Gminy Księżpol",
Znak sprawy: BGK.271.2.61.2022.
lub

2) w wersji papierowej umieszczonej w kopercie/opakowaniu, zabezpieczonej w
sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia
zabezpieczeń. Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu
Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol przed terminem składania ofert.
Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić
następujące oznaczenia:
nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy;
Gmina Księżpol ul. Bjłgorajska 12, 23-415 Księżpol OFERTA NA „Montaż
urządzeń placu zabaw na terenie Gminy Księżpol",
Znak sprawy: BGK.271.2.61.2022

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

l. W ofercie należy podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Cenę jak i elementy składowe ceny należy podać w jednym wariancie, w złotych
polskich, określoną cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Brak
określenia ceny w postaci słownej nie będzie skutkował jej odrzuceniem.
3. W ofercie należy podać cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów towarzyszących.
4. Cenę jak i elementy składowe ceny należy podać w jednym wariancie, w złotych
polskich, określoną cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Brak
określenia ceny w postaci słownej nie będzie skutkował jej odrzuceniem.
5. Zamawiający może udzielić zamówienia w prowadzonym postępowaniu o ile podejmie
taką decyzję, Wykonawcy, który będzie miał najwięcej punktów o ile spełni przesłanki
art. 2 ust. l ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2019 r., póz. 2019) oraz nie przekroczy zabezpieczonych środków na realizację
przedsięwzięcia,
6. Zamawiający może również zwiększyć kwotę zabezpieczoną na realizację
przedsięwzięcia w budżecie gminy o ile znajdzie wymagane środki.
7. W przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o udzieleniu zamówienia
publicznego Zamawiający będzie kierował się następującymi zasadami:



8. Zamawiający dokona oceny oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że l %= l punkt
9. Kryterium wyboru oferty stanowi cena brutto za całość zamówienia -100%. Poniżej
sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

Najniższa cena w zbiorze ofert
Cena = ——————————————————— x 100%

Cena oferty badanej
10. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty o tej samej wartości a ich wartość będzie stanowić
najkorzystniejszą cenę Zamawiający wezwie ponownie tych Wykonawców o złożenie
ofert dodatkowych. Wartość ofert dodatkowych nie może być wyższa od ceny
zaoferowanej w ofercie głównej.
11. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne, itp.) Zamawiający może zażądać umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania przed terminem
tub nieprzystąpienia do udzielenia zamówienia, bez podania przyczyn, bez jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji względem Zamawiającego z tego tytułu. Od decyzji
Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
13. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką
poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
14. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. l pkt l i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., póz. 178) oraz ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r.. Nr 84, póz. 386 ze zm.), za którą
podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
15. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy.
16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
17. Zamawiający poprawi w ofercie:
l) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do składania ofert,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

18. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę jeżeli:
l) została złożona po terminie wyznaczonym w pkt. X ppkt l;
2) oferowane urządzenia nie spełnią warunków opisanych w Zapytaniu ofertowym;



3) wykonawca nie dołączy wymaganych załączników;
4) wykonawca podlega wykluczeniu;
5) treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym;
6) oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu;
7) wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania w sytuacji występowania wobec nich
podstaw określonych w art. 7 ust. l ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 póz. 835)

X. Miejsce i termin składania ofert
l. Składanie ofert:

l) Miejsce: Urząd Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12; 23-415 Księżpol, Sekretariat
pok. nr 2 (l piętro)
2) Termin: 02.09.2022 r., w godzinach pracy Urzędu tj. do 15:30
3. Godziny urzędowania określono w rozdz. l. Zapytania ofertowego.
4. Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i
godzina
wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. l, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
lub kurierską.
5. Wszelkie oferty otrzymane po terminie, określonym w podpunkcie poprzedzającym,
nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie przewiduje organizowania posiedzenia z otwarcia ofert.
7. Zamawiający poinformuje o złożonych ofertach przez publikację informacji na stronie
internetowej BIP pod adresem: www.ugksiezpol.bip.lubelskie.pl

XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostang wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego

l. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
Zaproszenia do składania ofert oraz danych zawartych w ofercie.
2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu
na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.

XII. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych



Zgodnie z art. 13 ust. l 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. l), dalej „RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Księżpolu
ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol tel. 846877420; fax 846877432; e-mail:
info@ksiezpol.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się tel. 604521364;
mail: biuro@myszkowiak.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym zamówieniem Nr BGK.271.2.61.2022;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.póz.
2019), dalej „ustawa Pzp";
- dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

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 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

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. l lit. c RODO.

XIII. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest:



Pani Małgorzata Blicharz - mł. referent ds. inwestycji komunalnych i ochrony środowiska
pracujący w dni robocze od pn. do pt. w Urzędzie Gminy Księżpol od godz. 7:30 - 15:30,
wt. 9:00-17:00 tel.: 846877420;
Pani Elżbieta Lokaj - pomoc administracyjna, pracujący w dni robocze od pn. do pt. w
Urzędzie Gminy Księżpol od godz. 7:30 - 15:30, wt. 9:00- 17:00 tel.: 846877420

XIV. Wzory oświadczeń i wvmaganvch dokumentów stanowigce załgczniki do
zaproszenia do składania ofert:

l. Formularz ofertowy- załącznik nr l;
2. Projekt umowy - załącznik nr 2.

Księżpol, dnia 25.08.2022r.
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