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ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące zamówien poniźe| 30 000 eufo netto

Gotczański Patk Narodoory w Porębie Wietkie1 z^pfasz^ do złożenia ofet cenowych na:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kaskady sedymentacyinej ujęcia wody pitnej leśniczówki

Gorczańskiego Parku Narodorveg o 34-7 35 Niedźwiedź Poręba'lWietka 27 2

obwodu ochronnego Suhora

Szczegółowy zakres robót określa plzedmiar robót stanowiący załącznlkdo niniejszego zapytania cenowego

1. Ptzewidy'wany termin rcaltzacjl, zadania po podpisaniu umowy: 30 paździetnika 2018 t.
2. Miejsce i termin złożenia ofertv: Gorczański Park Narodowy, Poręba rVielka 590, 34-735

Niedźwiedź, - do dnia 28.09.2018 r. do godz. 8oo.

3. \Ęmagany okres gwaran"cji - 60 miesięcy'
4. Sposób pfz}'gotowania oferty: forma pisemna w języku polskim w zaadresowanej kopercie z dopiskiem

,,wykonanie kaskady sedymentacyjnei uięcia wody leśniczówki oo Suhora''.
5. Termin i fotma płatności: płatność przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury ptzez

Wykonawcę.
6. Oferowana cena jest ceną ry-czałtową'

Cena podana w ofercie winna być wvrazona rv złotyclr polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

N{ając na ur.vadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2P.ozpc>ruądzettlaParlamctlttl E'urope1skiegcl i Racl-v (I.I]) 2016/679 z
27 krviettria 2016 r. rv s1lralvie ochron\' osób fizvczrrych rv związkrr z pv.el\v,atz^Lriem dan'clr osclborł1.ch i
rv sptawic sr.vobodncgo ptzepłrłr.'u takich clarrvch <>taz uchl.lcnia clvtckttłv-v 95/46/\\,Ij,zr.vanrłn c1alcj

',R.oDo'', ponizei podajemv irlformacjc i zasadt pfzct$lafzania dani.clr clsclbolł'1,,clr przez Gorczański Park
Narodorłry lł'Pclrębie \Xlielkiei, z siedzibą l)otęba \\'ielka 59(), 34 - 735 NiełJźrvredź:

o Administratorelrr Pantf Pana $Xrykonav'c1) danvch osobor',1-ch jest (iorczariski park Narod6v"ry z
siedzibą rv Porębie Wielkiej(zr'r'ana daiej: Park iub Zama,*,lający:1z siedzibą Potęba \\łelka 590. 3ł _
7 3 5 Nicclźrł'icdź; aclrcs c-mail: gprr@gotcepn.pl nr tei. : (1 B) 3 3 17 9 +5.
o Wc r'vszcikich sprarvaclr doqczz1cvch ptzetrvatzania dans,ch osobor.ł1.ch ptzez Park można

kontaktorvać: się z rvr,znztcŻollv1ll lł' t1r61 celu Inspektorem oclrtony Dilnvch' adtes email:
1_cld@go1rcepn.pl teiefon: (18)3317 9 15 lub osobiście w siedzibie Patku.

r l?ani/Pana dane r.'soborvę Pfter:w^tŻ^Lre będąna podstawie art. ó ust. 1 lit. c ItODo u, zlviązku z
przepisami usta\rry z' dnia 29 s$,cznia 2004 r. _ Prarvo zarlrólvień publrcznych (Dz. U. z 2017 t;.

poz' 1579), dale.i ,,rrstarva I'zp" u, celu zviązarvm Ż Postępowaniem o udzielenie zarrrór'r,ienia
publiczncgo prr': ,rWykonanie kolumny sedymentacyinei uięcia wody leśniczówki oo
Suhora ", prou'a clz on.r.m w tryl)ie z np\-tania celro\\rego.

7.

8.



o oclbiorcami Pańshva c]anr,clr osoborwch są lub mogą bvć:
> osob1' lub podmiotv, któr'v'm Lldostępniona z<lstanie dokurrnentacja postępov,ania
art.8 oraz att'96 us[. 3 usta\W Pzp rv zw'.7' att. 1 trstarł,r, 'z dnia 6 września 200I t'

\ł/ opafclu o
o dostępie do

*t

infonrracji publicznej (t.1. Dz Ll ' z 2016 t.,I)oz. 1'i61 z poźn. znt.);
> podmloty scn'u'isującc utząclzenia Parku za pośreclnictu.errr, których ptzet\,-atzane są Parist''va clanc
osobowe;

danych osobowyclr \\łkonawcóv', c-'sób reptezerrt'ujĄcvch i pracowników \Ękc.,nawc,v;
> podmioĘ śu'iadczące na tzecz Parku usługi niezbędne do ewentr-ialrrego rłr.konania zatńetanej z
Państrł'em Lrmo\\,T - jeżelt zaw^tta z Patistr.velnr umo\ń/a \\Tmaga ich tlclziałtl,
> podmioty uptarvnione clo kontroli lub rozliczenia

przechou-r'wania:
o Pant/Patla dane osoborve nic będą przekazrłvane do pańsnv znajdujących się poza t'uropejskim
()bszarenr (lospodarczym i trie będą ptzekaz\val1e do organizacii międ4.natodorwch.
o Pani/Pana dane osobc>rr'e będą przec1ro$T'wane' zgodnie z zr:t. 4 plit 8 rv z\e-. z aft' 97 ust. 1
usta$ry Pzp, przez okres 5 lat trd c1nia zakończenia postępowania o uclzielenie zamór.'"'ienia, a jeżell
czas tfwznia umow-v przektacza 4 lata, okres przecho'"'"ywania obejnuje cal-v czas tlrvania umowv.
o Posiada PantfPan:

dan1,6[ <rsobolłych z zasttzcżenicrrr pzvpaclkóv'' o któty_ch mo\Ń-a rv art. 18 ust. 2 Rońo*x;

193 Warszawa v' przypadku uzt-latria' Żę ptzetw^tzanie ptzez. Patk l)ani/Parla darrych <lsobor,"rych
n^rusza przepisv ROD( ).

o w celri rvTkotrania praw lq''tnienionvclr porv1,żej tta\eży skierov'ać ż:1datrie pod adres email:
iod@gorceprr.pl , pisemnie na adtes siedziby Parku lub osobiście rv siedzibie Patku. Ptzed, realtzacją
Państwa trprarvnień Park rrrusi potrr'icrclzić Państwa tclżsamość w sposób in<Jywrclualnie
dostosorvanv do claneg1o żądania'
o Nie prz},'sługuje Patri/Parru:

podstav'ą plawną ptŻctrvatzantaPanif Pana danr'ch osoborł1,-ch jest art. 6 ust. 1 iit. c RoDo.
\Ę|aśnienie: skorzvstanje Ż Prawa clcl sprostr.lv'ania nie rr-roże skutkorvać zmiatrz1 lR'.niku postępowlnia o
udzielenie zanrórr'ienia publicztreqcl atri zmianą ptlstarrov'ień u1l]ovn w zakresie niezgodriym z ustawą Pzp
oraz nie może natuszać integralności protokr:łu ot^z jego załącznikórv.
\\1jaśnienic: pfawo clo ograniczcnia przcnvarzarria tric lna Żastosovania w <lc]niesicniu do przechorr,\ĄVania, \t,
celu zapewnielnia liotzystania ze środkórv ochronv prar.vtrcj 1ub rv cc1u oclrrony prarv inncj osoby flzycznej lub
pfawl1ei' lub z urvagi na waŻne u'zględ1. interesu publicznegcl Unii Europejskiej lub państrva czlonkowskiego.

o obowiązek pcldania ptzez PaniqlPana dan1'clr osobclwych bezpośtedrri o Panif Pana clcltyczących
jest rł'r'rrrogiem usta\\'o\ry'rrr określonr.m rv prze1lisaclr usta\'un Pz'p, z'rr,Ąąz.atr)'m z udziałem rv
postępowanitl o trclzicienie zarrrrlrr_ienia publiczlrego. liorrsekwencje niepojarria okteślon),ch danych
lwnikają z trstarrv Pzp.
o Patk nie będzic str:lsorł,ał r.vobcc PanifPana zaotomźLŁyzowancgo podc:jmorvania decvzji,w q'm
ptofilowania.
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