Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14

Mińek Mazowiecki
NIP 8222146576

05-300

Mińsk Mazowiecki, dnia 31.03.2022

Rt.271.2.20.2022

r.

Zapytanie Ofertowe
Gmina Mińsk Mazowiecki, zwana dalej Zamawiającym, (ul' Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk
Mazowiecki), zaprasza do złożeniapropozycjicenowej na wykonanie zadania pod nazwą:
,,Zakup kosiarki bijakowei z osprzętem do prac drogowych dla GZGK w Mińsku Mazowieckim".

Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego W trybie zgodnym z regulaminem
Wewnętrznym Zamawiającego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Przedmiot Zapytania ofertowego stanowi nowa kosiarka bijakowa z osprzętem przeznaczona do prac
drogowych, spełniająca wymagania szczegółowo opisane W opisie Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania.

ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do
niniejszego

Za pyta

nia.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się do zawarcia
umowy z Zamawiającym zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania, W
miejscu

i

terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Termin l miejsce składania ofert: 11.04.2022 r. do godz. 10.00
osobiście, w zamkniętej i opisanej jak dla przypadku ,,listownie" poniżej, kopercie dostarczając ją do
sekretariatu Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim, (pok. Nr 102)
_

- listownie, w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Mińsk
Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, o5_3oo Mińsk Mazowiecki - koperta winna być opatrzona
napisem: ofeńa w postępowaniu pod nazwą ,,Zakup kosiarki bijakoweJ z osprzętem do prac
drogowych GZGK w Mińsku Mazowieckim" - nie otwierać przed 11.04,2022 r, godz. 10.30,
- na adres e-mail: zamowienia@minskmazowiecki'pl

Termin otwarcia ofert: 11.04.2022
Kryterium oceny ofert: 100

%o

r.

.

godz. 10.30

cena.

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert licząc od dnia składania ofert włącznie.
osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień jest p. Tomasz Małkowski
25 -756 25 32 lub 795 470 068.

-

tel.

W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał
się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsząz ofert pozostałych, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega możliwośćunieważnienia postępowania

w sprawie

niniejszego Zapytania

ofertowego.
Zamawiający dopuszcza składanie kilku ofert od jednego oferenta.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE| 2016/679 z dnia 27
kwietnia 20L6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywv 95/a6/wE

(ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2oL6, str. 1), dalej,,RoDo", informuję,
Że:.

o

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa
Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00;

.

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mińsk Mazowiecki jest Pan Albert
Woźnica, adres: e-mail: iod@ minskmazowiecki.pl;
o
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla zadania pn. ,,Zakup kosiarki bijakowej z
l
osprzętem do prac drogowych GZGK w Mińsku Mazowieckim"
o
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane W celach archiwalnych przez okres
wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
2020 r. poz. L64 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
o
posiada Pani/Pan:
podstawie
na
art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. t6 RoDo prawo do sprostowania lub uzupełnienia 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;

o

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. L7 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. 1 lit. c RoDo.

z rp.
Wóita

