
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

I.  NAZWA ORAZ ADRI-.S Z \MA\V1A.J. \ (  hCO 

Powiat Kłodzki, ul. Okrzei 1. 57-300 Kłodzko, tel. 74 865 75 23, fax.74 867 32 32, strona 
www.bip.powiat.klodzko.pl; e-mail: p.zilbert@powiat.klodzko.pl 
Osobami do kontaktów z oferentami są: 
W zakresie przedmiotu zamówienia - Sylwia Świniańska tel. 74 865 75 76 
W zakresie procedury postępowania o zamówienie - Piotr Zilbert tel. 74 865 75 81 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Wykonanie ogrodzenia 
nieruchomości w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Fabrycznej 18 (działki 918/7 
i 918/8) 

fi .  OCHRON \  DANUMI OSOliOWMTl 

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 uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; 
zwanym dalej „RODO") informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. 
Okrzei 1. 57-300 Kłodzko Tel. 74 865 75 23 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, jest nim Ewa Wiórko z którą 
można się kontaktować pod adresem e-mail: e.wiorko@powiat.klodzko.pl. tel. 74 865 
7515 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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 przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
{skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania 

http://www.bip.powiat.klodzko.pl
mailto:e.wiorko@powiat.klodzko.pl


o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, 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 państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

III. OPIS l»KZI.l>MIOTl* Z WIUU ir.NI 

Przedmiotem zmówienia jest budowa ogrodzenia nieruchomości przed dostępem osób 
postronnych w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Fabrycznej 18 (działki nr 918/7 i 918/8). 
Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia - Przedmiar robót. 
CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

IV.  PODWYKONAWSTWO 

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówieni wykonawca podał 
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie 
usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w 
odniesieniu do informacji o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

V. TI.RMIN WYKONANI \  / .  \MÓWI1-:XI V: 

Termin wykonania zamówienia: 30 lipca 2021 r. 

vi. Miusn-. 1 TumiN ski .uunia 01 i :rt  

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1. 57-300 Kłodzko pok. 8 
Termin składania ofert: 11 czerwca 2021 r. godz.: 12:00. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oznakowanej w następujący sposób: Starostwo Powiatowe 
w Kłodzku. „Wykonanie ogrodzenia nieruchomości w Ludwikowicach 
Kłodzkich". 

VII.  PROJEKTOWANE POST\N( ) \ \  I KM \  TMOWY W SPKAWIK ZAMÓWIENI \  
I' l  UI.ICZNM'iO. KTÓRE ZOSTWA WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ IMOWY. 

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 
oferty nie podając przyczyny. 



VIII ZAŁĄCZNIKI 

1. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 
2. Formularz ofertowy, 
3. Projekt umowy. 
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