
 

                   Kozarze, dn. 03.12.2020 r. 

S 252.4.2020 

 

     
 

 

     ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach w związku z prowadzonym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zaprasza 

do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie 1 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładzin ściennych i podłogowych w kuchni 

Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.  

Zakres prac: 

• wykonanie tymczasowej konstrukcji oddzielającą rejon robót od pracującej kuchni, 

• demontaż grzejników, zlewozmywaków, baterii, gniazd elektrycznych, 

• demontaż fundamentu pieca konwekcyjno-parowego, 

• demontaż ościeżnic, 

• odkucie posadzek i ścian z płytek ceramicznych, 

• wykucie bruzd pod rury co oraz odpływy liniowe, 

• montaż odpływów liniowych. 

• czyszczenie powierzchni po skuciu płytek, 

• gruntowanie powierzchni, 

• ułożenie rurociągów stalowych, 

• naprawa ubytków pod płytki oraz wylewki pod terakotę, 

• montaż drzwi i ościeżnic, 

• ułożenie terakoty i glazury, 

• montaż rur, grzejników, zlewozmywaków, baterii itp.,  

Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót 

 

Zadanie 2 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładzin ściennych i podłogowych w jadalni 

Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.  

Zakres prac: 

• wykonanie tymczasowej konstrukcji oddzielającą rejon robót od pracującej jadalni, 

• demontaż grzejników,  

• odkucie posadzek i ścian z płytek ceramicznych, 

• wykucie bruzd pod rury co, 

• czyszczenie powierzchni po skuciu płytek, 

• gruntowanie powierzchni, 

• ułożenie rurociągów stalowych, 

• naprawa ubytków pod płytki oraz wylewki pod terakotę, 

• ułożenie terakoty i glazury, 

• montaż rur, grzejników, itp.,  



Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót. 

Uwaga! Przed złożeniem oferty należy sprawdzić wymiary wskazane w dokumentacji 

kosztorysowej. Prace będą wykonane z materiałów Zamawiającego 

 

2. Termin realizacji zamówienia: zadanie pierwsze do 30 stycznia 2021 r., zadanie 

drugie do 30 stycznia 2021 r. 

3. Miejsce i termin złożenia oferty: DPS Kozarze, 11 grudzień 2020 r. godz. 10.00   

4. Miejsce usługi: Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach 

5. Warunki płatności: przelew 14 dni 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Zdzisław Uszyński 

7. Ofertę należy sporządzić: w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym 

formularzu. 

8. Dopuszcza się złożenie oferty: 

a) pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, Kozarze 63,  

18-230 Ciechanowiec  

b) za pośrednictwem faksu: (86) 2779005 lub 

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@dpskozarze.pl. 

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem  

o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. 

 

Załącznik: 

Klauzula informacyjna RODO dla kontrahenta. 

 

 

 

           …………………………………. 
                           podpis Zamawiającego 
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S 252.4.2020 

 

………................., dnia …………….. 

……………………………                                     

    (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach 

 Kozarze 63 

 18-230 Ciechanowiec 

 

 

 

OFERTA CENOWA 

 

Nazwa i adres Wykonawcy ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………... 

NIP       ……………………………………………………………………………………….. 

Regon ………………………………………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………... 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu cenowym za:  

l.p. Nazwa Wartość netto Vat Wartość brutto 

1 Zadanie 1    

2 Zadanie 2    

3     

 

Cenę netto ......................................... zł (słownie złotych………………………………….) 

Podatek VAT .................................... zł (słownie złotych……………………………….…) 

Cenę brutto ....................................... zł (słownie złotych………………………………….) 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

Oświadczam iż zapoznałem się z klauzulą informacyjna RODO. 

        …………………………………………… 
           (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 



Załącznik do postepowania S252.4.2020 

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA  

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) – dalej RODO - 

informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, 

Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – możesz się z nim kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz kontaktować się przez e-mail: 

iod@kancelariarp.pl lub listownie - na wyżej wskazany adres korespondencyjny. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a. w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,  

b. w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów 

prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

c. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

d. oraz ze względu na uzasadniony interes administratora; 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane: 

a. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,  

b. podmiotom uprawnionym przepisami prawa,  

c. podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do celów realizacji umowy; 

9. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, 

nie będą też przetwarzane w formie profilowania.  

10.  Pani/Pana dane osobowe przestaną być przechowywane gdy upłynie obowiązkowy okres ich 

przechowywania wskazany w przepisach o archiwizacji, lub wygaśnie obowiązek 

przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, w szczególności obowiązek 

przechowywania dokumentów księgowych lub gdy upłynie okres do momentu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń. 
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