ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra
tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111
NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 37.143.500,00 zł

Zielona Góra, 30.01.2019r.
DZ.260.2.2019
Zapytanie ofertowe
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa
oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia: opróżnianie zbiorników na nieczystości płynne oraz transport odcieków z
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
1) Opróżnianie 3 zbiorników na nieczystości płynne (ścieków bytowo-gospodarczych) w ilości
szacunkowej 720m3/rok, ok. 1 raz w tygodniu, oraz transport odcieków z tych zbiorników do
Oczyszczalni Ścieków w Łężycy. Nieczystości płynne pochodzą ze zbiorników bezodpływowych
(szamb) znajdujących się na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Wrocławskiej 73,
(składowisko odpadów „Racula”).
2) Transport odcieków z instalacji MBP oraz odcieków ze składowiska – odpompowywanie z 1 zbiornika
obok budynku wentylatorowni w ilości szacunkowej 1000m3/rok ok. 3 razy w tygodniu.
3) Wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przy użyciu pojazdów specjalistycznych do
których posiadany jest tytuł prawny.
4) Wywóz nieczystości płynnych z szamb odbywać się będzie od godziny 7:00 do godziny 20:00,
zgodnie z informacją dotyczącą lokalizacji szamb i częstotliwością wywozu nieczystości
uzgodnionych

z

Zleceniodawcą

oraz

na

każde

zgłoszenie

telefoniczne

dokonane

przez

Zleceniodawcę. W tym celu Zleceniobiorca poda w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)

nr

kontaktowy.
5) Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 24 godzin od
dokonania telefonicznego zgłoszenia przez Zleceniodawcę.
6) Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt i niezbędne kwalifikacje do realizacji
przedmiotu zamówienia, oraz wszelkie uprawnienia, zezwolenia jeżeli przepisy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień, zezwoleń. Zleceniodawca zastrzega sobie, że na każdym etapie
realizacji umowy może wymagać od Zleceniobiorcy okazania aktualnych uprawnień, zezwoleń.
7) Zleceniodawca zastrzega, że podana ilość w pkt 2. 1) i 2) jest ilością szacunkową określającą
zakres wykonania przedmiotu zamówienia, oraz będzie pomocna w przygotowaniu oferty
cenowej stanowiącej (załącznik nr 2).
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8) Zleceniobiorca zobowiązuje się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy.
9) Dodatkowe wymogi i obostrzenia związane z realizacją zamówienia określono we wzorze umowy
(załącznik nr 3).
3.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.

4.

Kryteria oceny ofert: cena 100%.

5.

Zleceniodawca może zamknąć postepowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeżeli
żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie
Zleceniodawca zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

6.

Zleceniodawca udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

7.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8.

Osoba uprawniona do kontaktu: Anna Wieczorek: anna.wieczorek@zgkim.zgora.pl
Wszelkie informacje prowadzone w toku postępowania zarówno ze strony Zleceniodawcy jak i
Zleceniobiorcy, czyli: wyjaśnienia ofert, uzupełnienia dokumentów, mogą być przesyłane drogą
elektroniczną lub pocztą.

9.

Ofertę należy przekazać w terminie do 08.02.2019r. do godz. 10:00.

10. Ofertę można przesłać:
a) pocztą (w tym kurierem) na adres Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia
110c, 65-120 Zielona Góra, z dopiskiem: dział zamówień publicznych,
b) przesłać e-mailem na adres anna.wieczorek@zgkim.zgora.pl ,
c) dostarczyć osobiście do siedziby Spółki na adres Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.
Zjednoczenia 110c, 65-120 Zielona Góra, z dopiskiem: dział zamówień publicznych.
Zleceniodawca informuje, że postepowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu
udzielania zamówienia do 30 000 tys. Euro dostępnego w siedzibie Zleceniodawcy oraz na stronie
internetowej: www.zgkim.zgora.pl . Zleceniodawcy dokona wyboru Zleceniobiorcy, w oparciu o bilans
wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz cenowy
Załącznik nr 3 – wzór umowy
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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
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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:
1.

administratorem danych osobowych jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120

2.

inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona

Zielona Góra;
Góra jest Pan Rafał Wielgus, iod@bhpex, 68 411 40 00;
3.

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.);

4.

odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986), dalej „ustawa Pzp”;

5.

dane osobowe 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;

6.

obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób 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;

7.

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

8.

osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w
niniejszym postępowaniu posiada:
a)
b)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Jej danych osobowych **;

c)

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 ***;

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO;

9.

osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w
niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)

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

c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
1.

Ilekroć w Zapytaniu ofertowym jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie 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).
2.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków

formalnoprawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
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szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od
których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4).
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu.
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO.
Zamawiający informuje, iż treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego.

Prokurent
(-)
Izabela Łazarska
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