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Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………

……………………………

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Głownie ul. A. Struga 3, 95-015
Głowno

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę  agregatu  prądotwórczego  o  mocy  czynnej  ciągłej  od  95  do  110kW  z  układem
samoczynnego  załaczania  rezerwy  SZR 250A,  transportem,  podłączeniem,  konfiguracją  i
przeszkoleniem pracowników zamawiajacego.
1. Przedmiot zamówienia
Dostawa  agregatu  prądotwórczego  o  mocy  czynnej  ciągłej  100kW,  wersja  wyciszona.
Rozruch  automatyczny  z  przełączaniem  zasilania  przez  układ  samoczynnego  załączania
rezerwy  SZR  250A  z  elementem  wykonawczym  na  przełącznikach.  Wyposażenie:
podgrzewanie silnika i układ podtrzymania akumulatora. Panel sterujący w języku polskim.
W zakres zamówienia wchodzi również: transport do siedziby Zamawiającego, podłączenie
agregatu  do  instalacji  uprzednio  przygotowanej  przez  Zamawiającego,  konfiguracja
współpracy z SZR i uruchomienie z przeszkoleniem obsługi.
Układ samoczynnego załączania rezerwy SZR 250A wchodzi w zakres zamówienia.
W zakres zamówienia nie wchodzi: rozładunek, ustawienie agregatu, montaż szafy SZR i wy-
konanie instalacji przyłączeniowej, które wykona Zamawiający.

Szczegółowo, wymagania zamawiającego oraz warunki płatności i gwarancji opisane są we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy
3. Okres gwarancji – 3 lata. (Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji)
4. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres
e-mail: inwestycje3@mzwikglowno.pl do dnia 26.02.2020r. do godziny 10:00.
5. Termin otwarcia ofert: 26.02.2020r. godz. 10:15
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą.........................................................................
7.  Sposób  przygotowania  oferty:  ofertę  należy  sporządzić  w  formie  pisemnej,  w  języku
polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
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8. Sposób obliczenia ceny: W ofercie należy ująć wszystkie koszty wykonania zamówienia tj. koszt urządzeń,
stanowiących przedmiot dostawy, koszty transportu, podłączenie, konfigurację, przeszkolenie pracowników,
koszty gwarancji i serwisu, wszelkie opłaty i podatki konieczne do poniesienia przez Wykonawcę.
9. Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe 
10. Zamawiający odrzuci ofertę, której treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia lub która jest nieważna
na podstawie odrębnych przepisów.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

…………………………………
Podpis osoby upoważnionej
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KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 i 14 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.       
z o.o. z siedzibą w Głownie ul. A. Struga 3, 95-015 Głowno, tel.: 42 719-16-39, e-mail: 
biuro@mzwikglowno.pl
2.Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, z którym można się skontaktować pod adresem
e-mail: iod@itauditor.pl
3.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonym na
podstawie art. 66 i nast. kodeksu cywilnego.
4.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty,  którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania lub organom uprawnionym do otrzymania takich informacji na
podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do
państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5.Administrator  danych  osobowych  będzie  przetwarzał  następujące  kategorie  danych
osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, inne dane osobowe wskazane w złożonych
ofertach oraz innych materiałach (np. wyjaśnieniach) przekazywanych w toku postępowania.
6.Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z …............................... przez okres….......lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikający.
7.W  odniesieniu  do  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8.Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:

- na podstawie i w zakresie określonym art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobo-
wych jej dotyczących;

- na podstawie i w zakresie określonym art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych
osobowych;

- na podstawie i w zakresie określonym art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o któ-
rych 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 przepi-
sy RODO;

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 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.

10. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO
względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozy-
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skał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu,
składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.
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