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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 

 

ZKG.III.271.1.2022                           Głogówek, dnia 08.02.2022 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 
 
 

1. W imieniu Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Głogówku z siedzibą przy ul. Dworcowej 2, 48-250 Głogówek (Zamawiający) zapraszam  

do złożenia oferty, w ramach udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę na podstawie 

pkt. 4 Rozdział III Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Zakład Komunalny 

Głogówek Spółka z o.o. w Głogówku na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości 

mniejszej od kwot określonych w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku – II 

etap”. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią Warunki Zamówienia 

(WZ) wraz z załącznikami. 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria wyboru oferty zostały opisane w WZ. 

 

5. Miejsce i termin składania oferty wstępnej: 

Ofertę należy składać w siedzibie Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.  ul. Dworcowa 2, 

48-250 Głogówek, sekretariat I piętro, w terminie do dnia 23.02.2022 r. do godz. 10:00.  

 

6. Warunki zmiany umowy zostały opisane w WZ. 

 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, nie przewiduje udzielenia zamówień 

uzupełniających. 

 

8. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: 

Dawid Bojdo tel. 77 40 69 915 inwestycje@glogowek.pl 

 

9. Wymagane dokumenty: zgodnie z dz. VI WZ wraz z formularzem ofertowym i stosownymi 

pełnomocnictwami. 

                                                      

10. W załączeniu - WZ wraz z załącznikami. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”, 

informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przez Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o.  

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w przez Zakładzie Komunalny Głogówek Spółka z o.o. jest Pan Karol Trinczek tel. 

77 40 69 900, email: trinczek@glogowek.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku – II etap, prowadzonym w trybie 

zapytania o cenę Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o. w 

Głogówku na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości mniejszej od kwot określonych w art. 3 ustawy z 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019). 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej 

„ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 

22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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.  
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