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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający

:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , ul. Wałbrzyska 2c,
58-400 Kamienna Góra , www.strazkamienna.pl, e-mail: kokamgora©kwpsp.wroc.pl
tel. 75 744 77 01, fax. 75 744 77 00

zaprasza do złożenia ofert na
Dostawę 1

:

szt. skokochronu

Kamiennej Górze

na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w

.

Opis przedmiotu zamówienia :
1.1. Przedmiotem zapytania ofertowego
dostawa skokochronu o następujących parametrach:
a) wymiary ( dł. x szer. x wys.
3,40 x 3,40 x 1,6m
bez
b) masa skokochronu
butli: 70kg + 2kg
c)
wymiary po złożeniu w pokrowcu: 1,1 x g 0,5m
d) czas napełniania stelaża : do 50 s
e) wysokość ewakuacji: 16 m
f)
świadectwo dopuszczenia CNBOP, maksymalna wysokość ewakuacji — 16 metrów
g) gotowość do przyjęcia następnego zeskoku po czasie 5 s
h) przewidziany przez producenta czas użytkowania skokochronu: 15 lat
2. termin realizacji zamówienia:
2.1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 18 grudnia 2020r.
3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: 100% cena brutto PLN
4. Sposób przygotowania oferty :
4.1. Termin składania ofert: 05.11.2020 do godziny 11.00
4.2. Ofertę należy złożyć w formie:
e
pisemnej na Formularzu Oferty załączonym do zapytania ofertowego na adres: Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, 58-400 Kamienna Góra, ul.
Wałbrzyska 2c. Koperta może być oznakowana nazwą
adresem Wykonawcy.
e
e-mailem na adres kokamgoraQkwpsp.wroc.pl
4.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.4. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4.5. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:
«
Wypełniony formularz oferty — wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej
4.6.Zapytanie ofertowe zamieszczono
:
Górze
Straży Pożarnej w Kamiennej
strazkamienna.pl
5. Termin otwarcia ofert: 5.11.2020 o godz. 11.15
6. Klauzula informacyjna dotycząca 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Kamiennej Górze, ul. Wałbrzyska 2c, 58 — 400 Kamienna Góra, tel. (74) 744 77 01, fax.
(74) 744 77 00, e-mail: kokamgoraQ© kwpsp.wroc.pl
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze został ustanowiony
1.

jest

):

i

na

1
inspektor ochrony danych osobowych, kontakt Maciej Nebelski, ul. Borowska138, 50-552 Wrocław,
tel. 71 368 21 44, e-mail: iodQkwpsp.wroc.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa
szt. skokochronu na
potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze” oznaczony
numerem PT.2370.8.2020.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kamiennej Górze, prowadzący zapytanie ofertowe.
Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat- przewidzianych przez Jednolity
Rzeczowy Wykaz Akt dla jednostek organizacyjnych PSP regulujący zasady postępowania właściwych
w sprawie materiałów archiwalnych i niearchiwalnych.
W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
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Posiadają Państwo:
*
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych”;
na podstawie
«
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
danych osobowych
18 ust. 2 RODO?;
wniesienia
do
do
Prezesa
skargi
Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
prawo
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy

art.

z

«_

art.

RODO.
Nie przysługuje Państwu:
e
wzwiązku zart. 17 ust. lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
e
art. 20 RODO;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
e
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
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w

gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
RODO.

jest

KOMIENDANT

art. 6 ust.

lit. c
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Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ofertowego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
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Wyjaśnienie: 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.
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