
,ffi
l\:.t.zozt
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Zapytanie ofertowe

wvkonanie posadzek z żvwicv epoksvdowei, beapoinowei wraz z cokołami w
siedzibie powiatowego zakładu Aktvwności zawodowei w Łecznei

I. ZAMAWIAJĄCY:
' Powiat Łęcryński-Powiatowy Zakład AkĘwności Zawodowej

ul. Krasnystawska 52,21-010 Łęczna
tęll fax: (08 1) 7 52-29 -20
e -mai l : p zazleczna@,wp .pl, bttp : l l zaz.Ie czna.pl

il. IJDZIELr,NIA ZAMówtnNIł:

Postępowanie prowadzone jest w Ębie zapytańa ofertowego na podstawie Zarądzenia
Nr 2l202I Dyrektora PZAZ w Łęcznej z dńa 04.01.2021 roku, w sprawie regulaminu
udzielania Zamóńęń Publicznych w Powiatowym ZakJadzie AkĘwności Zawodowej
w Łęcznej, których wartośó nie przekracza kwoty 130 000,00 złoĘch netto , w oparciu
o art.2 ust.l pkt.1 Ustawy zdńa 11 września2019r. Prawo zamówieńpublicmych (Dz.U.
z2019 r. poz.2019 zpóźn.zm.) dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130

tys. zł netto oraz w nliązku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publiczrych (Dz. U z2021r. poz. 305).

ilI. oP§ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia wg. Kod CPV:L9522|00-2 - żywice epoksydowe

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie posadzek z ffiicy epoksydowej,
bezspoinowej, w wersji anĘpoślżgowej, wraz z cokołami w Kuchni Powiatowego
Zakładru Aktywności Zawodowej w Łęcznej wraz z przy|egĘmi pomieszczeniami
około 160 m2 (cokoĘ liczone w rozwinięciu wraz z posadzĘ), w Ęm wykonanie
posadzki o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę porvyżej 100 stopni
Celcjusza - 6 m', w obrębie pieców konwekryjnych i kuchenek gazowycń (miejsce
rvykonania wskaże Zamaw iający)
zakres prac obeimuie:

o odizolowanie części w której będą przeprowadzane prace od części iląrtkowanej
w tym czasie (przedzieleńe i zabezpieczenie części kuchennej zapomocą folii lub
plandeki na czas wykonywanych prac)

. oczyszczenie posadzki - zeszlifowanie dotychczasowo uzytkowanej posadzki wraz
z odpyleniem powierzchni

o Gruntowanie podlożakompozycją epoksydową.
o Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzn7uacniającej.
o szlifowanie międzyoperacyjne vlraz z odkurzaniem całej powierzchni.
o wykonanie wyokrąglonych połączeftposadzki ze ścianą(cokołów) wg analogicznej

technologii jak posadzka,



' WYkonanie zasadniczej warstwy posadzki epoksydowej arrtypoślizgowej _ klasa
antypoślizgowości- R12 V10, grubość warstwy min. 5 mm- wYkonanie warstwy posadzki z pigmentowanej kompozycji epoksydowej zasypywanej

kolorowym piaskiem kwarcowym
- dwukrotne lakierowanie całości posadzki bezbarrłmą żywicąepoksydową.o Przecięcie w posadzce wszystkich wynrĘących z projektu lub warunków technicznych

szczelin dYlatacyjnych i wypełnienie plasty cznym materiałem dylatacyjnym.

3. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie, co wymagaó będzie kżdorazowo
uzgodnienia, w zakresie rodzaju prowadzońych prac, intensywnoSciprowadzonych robót oraz
ich wPłYw na funkcjonowanie obiektu. Wykonawca ma obowiązek taiiej organizacjipracy, by
nię zal<łócńo to normalnego funkcjonowania ZahJadu.

4. WszYstkie materiĄ niezbędne do wykonania ww. posadzek musza posiadaó niezbędne,
aktualnie wazne aprobaĘ techniczne, atesĘ higieniczne PZH, ceĘfikaty.

5. WYkonawca udzieli Zamawiającemu min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonany system
posadzkowy.

ZamawiającY zaleca,aby Wykonawcy przedńożeniemoferty dokonali oględzin iwizjilokalnej
w celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia piawidłowej fr."ny.

ry. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKOW I[|DZIAŁIJ W POSTĘPOWANIU ORAZ
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIAl :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którry spełniają waruŃi dotyczące:1. Posiadania uPrawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;

2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczeńa oraz dysponowania potencjałem
technicznYm i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia iub przedstawią pisemne
zobowięańe innYch podmiotów do udostępnienia potencjału ięchnicznego i osób
zdolnYch do wYkonania zamówienia; W cilu potwierdzenia spełnienia warunku
wYkonawca składa wraz z ofertq oŚwiadczenie zawarte w treściformularza ofertowego
stanowiqcego załqcznik nrl do zapytania

3, SYtuacji finansowej zapevłniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenin
sPełnienia warunku wYkonawca składa wraz z ofertq oświadczenie zaiarte w treści
formularza ofertowego stanowiqcego załqcznik nr I io zapytania4, UbiegającY się o udzielenie zamówienia muszą złoryó kserokopie posiadanych
kwalifikacji w zakresie wykonywania usług - posadŻek Ęwicznych, ęoksydolvycń.5. WYkonawcY wraz z ofertą mu§zą złoĘó opis teóhnolo§iczny niózbęćny do
wykonywanych prac.

6. WYkaz wYkonanych posadzek z Ęwicy epoksydowej w obiektach produkcyjnych
PrzYnajmniej 3 wYkonanych zleceń,. vinazzdowodami potwierdzającymi ich niieŹye
wykonanie.

Wymagany termin rcalizacji zamówienia:

, I amze



W zwiqzku z powyższym Wykonawca jest zobowiqzany do złożenia wraz z ofertq stosownych

ww. dokumentów w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodnoŚĆ

z oryginałem przez Wykonmłcę, Wykonawcy, lctórzy nie złożq ww. dokumentów wraz

z ofertq zostanq wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostanq

uznane za odrzucone,

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIłOCZnŃ LUB
D6KUMENTów, A TAKzE WSKAZANIE osOB UPRAWI\IONYCH DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

' 1. W korespondencji kierowanej do Zarnav,lającego Wykonawca winien posługiwaó się

numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,

wezwania oraz informacje Zamavłtający iWykonawcy przekaztlją w formie pisemnej

lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania drogi elektroniczrej każda zę
: stron nażądańe drugiej niezwłoczrie potwierdzafaktich otrrymania.

3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień cry odpowiedzi

na kierowane doZanawtającego zapytańa w sprawach wymagających zachowania

pisemności postępowania.

4. Korespondencję nwązarLą z przedmiotowym postępowaniem, naleĘ kierowaĆ na

adres: Powiatowy Za|<lad Aktywności Zawodowej w Łęcznej

ul. Krasnystawska 52, 2l-0|0 Łęczna
e-mail : pzazleczna@wp. pl

5. osobą upoważlioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Danuta Grzechnik - Dyrektor PZAZ ,.tel.: l81l 752 29 20, fax l08ll 752 29 20,

e-m,ail:pzazlecma@wp.pI

Vil. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca składający ofertę pozostaje niąrwiązany przez 60 dni.

Bióg terminu nvtązańaofertą rozpocrynasię wraz z upĘwem terminu składarria ofert.

VilI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OF,ERT

1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofeńowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferĘ.
2.Kńdy Wykonawcamoże ńoĘó tylko jedną ofertę.

3. Do oferty Wykonawcazńączai
a) formularz ofertowy (zńączniknr 1),

b) zaakceptowany wzór umowy (zŃącmiknr2),
c) dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie Y Zapytańa ofertowego

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeńę o wpisie do ewidencji działalnoŚci
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej.
e) kserokopie posiadanych kwalifikacji w zakresie wykonywania usług - Posadzek

Ę wiczny ch, epoksydolvych.



f) wykuwykonanychrealtzacji posadzek zĘwic epoksydowych zgodnie z puŃtem V
podpunłt 6 wraz z referencjami potwierdzającymi naleĘte wykonanie umowy

4. Ofęrta oraz wszystkie zńączńki muszą być podpisanę ptzez osobę lub osoby uprawnione

albo upowaznione do występowania w imieniu Wykonawcy,ptzł czym podpis musi być
czytelny lub opi sany pieczątką imienną.

5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostaó wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do ofeĘ.
6. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeńuoferty.

. IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę naleĘ złoĘó:
a) osobiście w siedzibie Powiatowego ZakJadu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lń
b) pocźą na adres: Powiatowy ZakładAk§wności Zawodowej wŁęcznej, ul. Krasnystawska
52,2I-0I0Łęcma
c) wformie elektronicznej (scan ofeĄ i dokumentówprzesłany na adres: pzazlęczna@,w,p.pl)
2. Termin składania ofert upĘwa w dniu |.6.07.2021r. o eodzinie 10.00

Decyduje datai godzina wpływu ofeĘ do siedziby Zamawiającego.
Oferty zŁożone po terminie nie będą uwzględniane.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszĘ zuliązane zprzygotowanięmi ńożęniem oferty.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może Ądać udzielania przez
Wykonawców wyj aśni eń doĘ czących tre ści ńożony ch pr zez nich ofert.
5. Oferty składane w sposób wymieniony w ppkl a) i b) winny być ontaczone w następujący
sposób:

Oferta na: ,rWykonanie posadzek zżrywicy epoksydowej, bezspoinowej wrazz cokołami
w siedzibie Powiatowego Zak\adu Aktywności Zawodowej w Łęcznei."

Numer sprawy: PZAZ.II.Z1 2.1.1.202t

Nie otwierać przed 16.07.2021r.. godz. 10.15

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEI\-Y:

1. Cena ofeĘ oznacza cenę ryczńową zaproponowaną, ptzez Wykonawcę za rcńizację
zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
(ZńączńkNr 1).

2. Wykonawca określi cenę ryczńową ofeĘ netto i brutto (w PLN) dla przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W razie rozbiężności
wiązącą jest cena podana słownie.

3. Obowigkiem Wykonawcy jest prawidłowe ustalenie podatku VAT.
4. Kńdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę zarea|izację zamówienia.

5. Cenę oferty lalezy określić z naleĘtą starannością, na podstawie przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosźów zwiryanych z realizacją zadania
wynikających z zaklęsu dostawy, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyó do



powstałej kwoĘ inne składniki wpĘwające na ostateczną cenę.

6. Jeżeli ńożono ofertę, której *yuo. 
-prowadziłby 

do powstania u |amańającego
obowiązku podatkowego zgodnie ,prr"piruori o podatku od towarów i usług wykonawca

nie dolicza podatku VAT dó ceny ofertowej i w fo-rmularzu ofertowym w rubryce Podatek

VAT _ wsk ^j" rupn ,,obowiązek podatkowy po stronie zarlawiającego",ZamavłtĄący

w celu oceny t.ki"i or.rty dotóza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów

i usług, łtorY miiłby o|owiązekroŻ.riczyó zgodnie zĘmi przepisami, Wykonawca,

składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór ofeĘ będzie prowadzió do

powstania uZańawiĄą."go obowiązku pŃutkoy?go, wskazuj ącnaTwę (rodzaj) towaru

lub usługi, ttorYch oórtŃu lub świadczeńebędzie prowadzió do jego powstania, oraz

wskazując ich wartośó bez kwoty podatku,

, xI. oP§ KRYTERIóW, KTORYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE qE
KIEROWAŁPRZYWYBORZEOFERTY,WRAZZPODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. zanawiający uma ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego

ro zpatrywani a, j eżeli,-

ą) 
-oferta 

spełńa wymagania określone niniejszym zapytaniem

bi oferta żostńa ńozońw określony m przęz Zaqańajłce go terminie,

2. Pizy wyborze oferty Zamavnający kierowaó się będzie kryterium:

Cena ofertowa brutto - waga 100%

Ż^-ii"rtę 
"u:korzystniej 

sĄ zostanie uznana oferta, zavnerająca wszystkie wymagane

zńąc,,1lr,s, io,zoła pri", Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w

posiępowaniu otaz zawierajjąca najńższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma

maksymaĘ ilość _ 100 pkt.) pozosiałe oferty otrzymają proporcjonalnie nizszą iloŚĆ

punktów ustaloną zgodnie ze wzotem"
Ocena ofeń:
5:1CminiCof..)x100
S - ilośó punktów przyznartych danej ofercie

Cmin _ iajnizsza cena spo śród wszystkich ńożotty ch ofert,

Cof. - zaoferowana cena badanej ofeĘ
CENA: 100 punktów

3. Zatajkorzystniejszą ofertę zanavłiający }Ta of._rt? obejmującą wykonanie opisanego

przedmiotu 
"ńÓ*ii,"ia 

wpełnym,arrlsie i zgodnie z wymaganiarri oruzzawierającą

najńZszą cenę o fertową brutto.

W toku badania i oceny ofert. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

doĘ czący ch treści złożonych ofert.

ZamavłiĄący poprawi w treści ofeńy oczywiste omyłki pisarskie otaz oczlwiste omyłki

rachuŃowe

INF6RMACJE o F6RMALN6śSIACH, JAKIE powINNy ZosTAć
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO2:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem

|o.turro*i.ń 
^wynikają.y"ń z 

"treści 
zapytańa ofertowego oraz danych zawartych

w ofercie _ wg. *"o.u ńowy, zńącznika nr 2 do zapytania ofertowego

4.

5.

1.

2 Jeżeli dotyczy



2.

3.

4.

5.

Wszelkie zmianY i uzupełnienia treści rrmowy vłymagają aneksu sporządzonego
zzachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazności. 

-

ZanańającY PodPisze umowę z Wykonawcą,który przedłoĘ najkorzystniejszą ofertę.O miejscu i terminie podpisania umowy Zńańający pówińmi "*y'b.*.go
Wykonawcę.
W PrzYPadku, gdY okare się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie
uchYlał się od zawarcia umowy Zamawiający, możó wybrać ofertę najtorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzańaich ponownej oceny,

XilI. WYNIK POSTĘPOWANIA:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane Wykonawcom'biorącym ldział w postępowaniu oraz zamieszczo.r" ,ru BIP: zaz.leczna.pl

Xry. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAZNIENIA
POSTĘPOWANIA NA KAZDYM JEGO ETAPIE BEZ PODAWAII-IA

, PRZYCZYN.

XV. KLAUZaLA RODO :

Obowiązek informaryjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnte,z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiąo i nadf 6n)20161679 zdnia 27 kńetńa 2016 r. w sprawie ochrony osób firycŃ"h * ń:ąrk;

zPrzetwavańem danYch osobowych i w sprawie swobodnego prr.iły*., takich danych
oraz uchYlenia dYreĘvły 95l46lWE (ogólne roryorądz"rri. Ó oc-trorrie danych) (bz.
Urz. UE L Il9 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo", ińrmuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektór Powiatowego Zal<Nada

Aktywności Zawodowej ul. Krasnysta*.ku śz, zt-oto Łęczna;
2. z insPektorem ochrony danych osobowych, moh7akontaktować się pod adresem e-

mail * : pzazl e czn a@:rp. !:l :

nD\4nrx

*S/k
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INF'ORMACJA DLA OFERENTÓW:
PanilPana dane osobowe przetwarzane
o udzielenie zamówienia publicznego, na:
bezspoinowej wraz z cokołami w siedzibie
Łęcznej.'' Znak sprawy : PZ AZ.IL2Z 2,1.1.202 l

będą w celu zll,iązanym z
,rWykonanie posadzek z żywicy

Powiatoweg o ZaWadu Aktywności
na podstawie:

postępowaniem

epoksydowej,
Zawodowej w

1) art' 6 ust, 

"i"lj^:^l9_'O,, 
tj;: 

.przetwarzanie, niezbędne jest do wypełnienia obowiązkuprawnego clĘącego na administratorze w zakresie:
a) ustawy z dnia 29 sĘcznia'2004 ;. P.;;;';".ówień publicznych oruz aktowwYkonawczYch wYdanYch na jej p:9:ta-ń ; ń * szczególnoś ci rozporządzeniaMinistra Rozrvoju z dnia ze npci zóló; ; ;p,;';i" .l;;j;;'j"i"n,#ruq jakichmoŻe Żądaó zamawiającY oo *}t onaw"y," pffi*arriu dudzielenie zamowieniąb) wskazanYmwart, sust. t wTw.zart.6ust. t i)uustawy zdnia14lipca1983 r.onarodowym zasobie archiwalnym i archiwń,3' Pani/Pana dane aęaą P""t*iii" wyłączenie w ó"lu przeprowadzenia postępowania oudzielenie zamówien ia Publicznego i *.ńń;;;, ;#ilo|u 

"dbstępniane 
oa|i-o.Jo, danychza wyjątkiem podmiotów, które si upo*-rio#"l'o"i.'lij,e przepisów prawa;4' Pannana dane osobowe bęaą pirJJrro*y**e (okres przechorvywania obejmuj e cĘ czastrwania umowy) o.- ' bęaą przetwarzane piJ okres arcrri#aŃ zgodnie' z wmaganiami prawnymi dr.."Sr*v- i * Xorplłffieniu Prezeru nua} Ministrówz dnia 18 stYcznia 20it r, * .p.Ń" in"t or."ii't*l"ilyjl.:, .;eanorit}cłi rueczowychwYkazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacjii"ułŃ Jri;di";;hilj* r#łuao*y"r,.W odniesieniu ao PanilPana o*ł"1 orouo*y.łr;;rrj" nie będą podejmowanew sposób zautomaĘzowffiy, stosowańe ao u.' ZZ'ilÓ;q*5. Posiada Pani/Pan:

1) naPodstawi" *,!5-\9Po Prawo d,ostępu do danych osobowych pani/pana doĘczących;2) na podstawi 
" 

*t. \91oDo'pŃ; ;" .ń"J";;L'i';ńana danych osobowych--;3) na Podstawie art, 18 nooo Prawo 
-żądania"a 

"ał"i.t "ora 
ogranicz eniaprzetwarzania

*ffil'n 
osobowych zzastrzeŻeniem plrzypadków, o rcJł"r, mowa w art. 18 ust. 2 RoDo

4) prawo do wniesienia skargi do prezesa,urzędu ochrony Danych osobowych , gdy uzna
i8$l, 

że Przetwarzanió danych osobow}ch P;;ń;^ dotyczącyci rń;;^przepisy
6. Nie prązsfugrije Pani/Panu:

1) w mvi.oku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;2) prawo do przenoszenia danych'orouo*y"n, o ńo|- ;lil w art.Z|RoDo;3) na Podstawi", 1't, -zr ńonÓ- poroo .p"""óiwo, wobec pu"iłńrriu aaoych
;il}ffi ?fif 1"fs$3:ąp."*ńąprzetwalzaniaPani/Pa"";"oy;h;;;;;*ych jest
- 

WYjaŚnienie: tllĘrmlcja w tYm zalrr.e,r| iest wlm?gąna, jeżeli w odniesienirl do danego
#;::;T::rł::;!r;"łń*ii,oiq",gońnrĘ"oii,iqzekwyznaczeniio-ń,p"l,t*o
-- 

WYjaŚnienie: skorzYs-ianie z Prawa do sprostowanią nie może skutkować zmianq wynikupostępowąnią o udzielenie zimówien. p*ruń"i"'ńi'źrarq ponoroi,i"i" )-ory ,
.,:!"':;;:;ń3** 

Z ustawq Pzp oraz nie możeltąruuić ir,"grolrości protokołu orąz
"-- lFyiaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie mą ząstosowanią w odniesieniudo przechowywania, w "rtirrpriri*ń r"rrirńi, ź'"sń,am, ochrony prawnej lub wcelu ochrony pr* ::"ł 9so6y fizycmei.ir;;;ń;;,'iłl , ,*ogi ną waźne względyin t e r e s u pub l i c zn e go uoi t r u, ip 

"i, 
ń ri ńb p ń ; a ;i r rńr, a 

" 
sr,

O bowiązek i n form acyj n y nłiązany z realizacjąu m owyZamawiający zgodnie,zart. isio.poirĄlr*l*r+tJ"Óejskiego 
iRady (W)20t6/679z dnia 27 kwietnia 20.16 r. * ,d;;;ńny osób nry,"^y"L-* zvłiązku z przetwarzaniemdanYch osobowYch i w spńi" .-*-oŃnóg" pr^p'ńill"ti.ł, danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/wE(ogólne *rpooąir"nte o ochronie danych) informuję, że:



1. Administrator

_ Łęcznej.--'-'€m 
danYch osobowYch jest: Powiat ovvy ZakłńAkryrłmości 

Zawodowej w2. Podstańą prawĘ przetwarzania danych osobowych jest:1) an e ust. i lit O ńóąo.rąoffi ffiikwietnia 2016

9ig9"*y.l,;;'*sprawieo,t,,o;,1Tit'ifi?trjffi *iłłą,Hł:,:::kw.g5/46/ńEłńJrłiilil,.,'#l*l,:ir,:#,*H=o.h.";;;hń"#dyrekĘwy

.,'ij;Ęffi:j,ĘiiiĘ:i,ifr ł;ę.i|ł-i,iłń;;if#,il:Jf, 
:HJ,5ł;;*;T""TJ;;2) art.6 ust. I lit. nóńó'|r' ^__^*_._ 

- --"J ' rrrvrv1 UilJ

"1a,+,"s"nu;ląił,.:ÓX"ł:#;;rffi T:ffi !,f "łn"ł"ieniaobowiązkuprawegoa) ustawy z dnia.Z9 *r"Jn-iu iriti.. 
"rachunkowości.3i#.iiJ:' jłx:i:t::i:u,i"zoół.'"-n"*sachpublicznych,

archiwalnym i archiwach. 
--' ^ ^ 'J ustawY z dnia 14lipcairsr,lJ;*"dowym 

zasobie3. Dane będąprźetr^;;;-::",;^- .

' 
l 

"i."uęo|]]# ;:L: 
amnę wYłączenie w celu :

zl : 
": 

riźlił.łr,;;zawarci a i wYkonania up owy,
: l ; J.n"ar""# ;;n:"echowYwan;a at# i dokum entów ks ięgowych,
4) archiwalnvm

i nie będą udoste
," p"olr.:*'i. p.I|nlane 

odbiorcom danYch ,'wyjątkiem podmiotów, które są upowżnione. ?;;i. o-d"ł,'*:#:#:"łł"z 
okrelokreślon}mi*ńo.po.,ąańi*p*."1".nffi 

,,t#:i[,i!rĘ,X#.flili.:ffiHnstrukcji kancelaryjnej,'J;ń'.;,;"źur2ry9n-y*-Z*'"ł. 
oraz instruk";T w .prawi", 

{fifr lff;li tffi:l",*3gfr#*#,*ń"",}Jń ".v w,

;:fr 
:T#ffi ffff tr*lfr #ffi#*##§iTJlffiT::ilięciadanychpo

o pŃ*i 
"- 
ńffi:"T 

"tH:T:ff*"i, "?runm"" ."yXwarunkiem jejzawarcii.Ńjó#ilJó"".Ju",.y.ł,:il"fi;#i:H1?"[#Tffi#:"

Lista załaczników:

Zńącznik Nr 1 -
Załącznik Nr2 -

Formularz ofertowv.
Wzór umowy
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