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Mińsk Mazowiecki, 26.0l .2022 r

oGŁoSZENIE o ZAPYTANIU oFERTowYM
na dostawę ręczników papierowych dla potrzeb Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

1. Nanva i siedziba organizatora zapytania:

Utząd Gminy Mińsk Mazowiecki

ul' Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tęl.25 7562500

grn ina@minskmazowiecki.pl

www ecki.nl

2. określenie przedmiotu zapytania

Ilośó i rodzĄ ręczników określa wzór oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania

ofertowego.

3. okres realizacji zamówienia

Zamówięnie realizowane jednorazowo w terminie do dnia 17 lutego 2022r.

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty

ofertę na dostawę ręczników papierov\Ych na|eŻy składaó do dnia 3 lutego Ż02Ż toku
do godziny 10.00 na adres:

e-mail : gmina@minskmazowiecki.pl

lub na adres:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

5. Inne informacje:

1) W ciągu 2 dni od ostatecznego terminu składania ofert, oferenci zostaną

p o informo wani o wybo r ze nalkor zystniej s zej o ferty.

2) Wykonawca) którego oferta uznana zostanię za najkorzystniejszą, zobowiązany jest

dostarczyó Zamawiającemu ręczników na własny koszt w terminię do dnia

17 lutego 202Ż r.



3) Za prawidłowo zrealizowane zamówienie, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie'

płatne przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia kompletnego zamówienia

i faktury.

4) Faktura zostanie wystawiona na dane:

Nabywca: Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk
Mazowiecki, NIP 82221 4657 6

odbiorca: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk
Mazowiecki.

5) oferta pod rygorem nieważności, powinna byó sporządzona w formie pisemnej

i według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6) ZamawiĄący zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania

najkorzystniejszej oferty, w przypadku' gdy żadna ze złoŻonych ofert nie będzie

odpowiadaó wymaganiom Zamawiaj ącego.

7) Kryterium oceny ofert: Cena - I00 %.

8) osobą do kontaktów z oferentami:

Paweł Tafil, te|.25 7562500

gmina@minskmazowiecki.pl
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W związku z realizacją wymogów Rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 20161679 zdnia27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycżnychńzwięku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne rczporządzenie o octrronie danych) informuję o
zasadachprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązujących od 2ś maja2o18r. :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ptzy ul. Chełmońskiego 14,
tel. (25) 756 25 00.

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert WoŹnica,
e-mail : iod@minskmazowiecki.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane Są na podstawie art. 6 ust' l lit. c RoDo,
tj' ptzetwaruanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego cieyŻącego
na Administratorze.

4) Celem przetwaruania Pani/Pana danych osobowych jest realizacj a zadan wynikających
z art.7 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminrrym(Dz.tJ.z2b2i r.,
po2.1372 ze zm.).

5) Posiada Pani/Pan prawo do:
o Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo

do uzyskania kopii tych danych, orazprawo do sprostowania tych danych,

' wniesienia sprzeciwu wobec ptzetwarzania' usunięcia lub ograniczenia przetwatzania
danych osobowych,

'ptzenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zavłartej z osobą, której

dane dotycząlub na podstawie zgody wyrażonej przęztą osobę.
o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

' cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie darrych
osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów, bez wpływu
na zgodnośó z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody p''id 1.1
cofnięciem.
owniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku powzięcia informacji
o niezgodn ym z pra:wem przetw arzaniu danych o sobowych przez Administratora.

6) W sy'tuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby'
której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych Administratoiowi ma
charakter dobrowolny.

7) Podanie przez Panią}Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub z'awarta
między stronami umowa.

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowatemu podejmowaniu decyĄi,
w tym profilowaniu,

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas okreŚlony w Rozporządzęniu
Prezesa Rady MinistrÓw z dnta 18 stycznia 2OII r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych tzęczowych wykazów ahJ oraz instrukcji w sprawie organizacji i zańeń
działania archiwów zaĘadovłych (Dz. IJ. z2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz ustawie
z dnta 14 lipca 2003 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 277).


