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ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, dzlałając w oparciu o treść art. 4 pkt 8 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2079 r. poz. 1843) zaprasza do

złożenia oferty w postępowaniu pn. "'Wykonanie 
przeglądu technicznego instalacji sygnnlizacji

alarmu pożaru w latach 2020-2027w obiektach Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku".

i. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawieraZaŁączniknr 1,

il. Termin realŁacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.202I r.

ilI. Warunki wzięcia udziafu w postępowaniu.

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, lłórzy posiadają stosowną autoryzaclę oruz

zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności w zakresie

instalowania, konserwacji i kontroli szczelności źrodeł izotopowych czujek dymu, wydane na

podstawie ustawy Prawo Atomowe.

IV. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: łączna cena brutto - 1000/o.

V. Oferta powinna zawierać:

1. formularz ofertowy - z podpisem i pieczątką osób uprawnionych do składania oświadczeń w

imieniu Wykonawc y - Zńącznik nr 2,

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upĄrwem terminu składania

ofert,

3. pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio

z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie

oryginału lub kopii poświadczonej zA zgodność z oryginalem przez Wykonawcę,

4. kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

potwierdzających spełnianie warunków określonych w pkt. III.

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. Zamawiający moze uniewaznić postępowanie, w tym zamknąć postępowanie bez dokonania

wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

W przypadku uniewaznienia postępowania o udzielenie zamówienia, niezaleznie od jego

przyczyny, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

VI. Informacje związane z RODO.



1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

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 95l46^ME (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, ze: Administratorem Pani/Pana danych

osobowych jest Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku z siedzibą w Płocku, Pl.

Dąbrowskiego2,

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku: tel.

24366 54 00 wew. 290, e-mail: iod@pwszplock.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą pTzetwaTzane na potrzeby postepowania ofertowego oraz W

przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej takze w celu realizacji

przedmiotu zamówienia, na podstawie zawartej umo\,vy;

4. Odbiorcą PanilPana danych osobowych będzie Kancelaria Adwokacka obsługująca MUP;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od dnia zawarcia umowy do czasu

zakończenia archiwizacji - tj. 5 Iat;

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 wphrrwu na zgodność z

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) którego

dokonano na podstawie zgody przedjej cofnięciem;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy;

8. Podanie przezPantą/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umo\ily. |est Pani/Pan

zobowiązanaly do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie

podpisanie umowy.

Ofertę należy złożyc do dnia 09.12.2019 roku, do godz. 72:00 w pok, B 202 (Kancelaria

Ogólna) w budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2 lub przesłać

pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,Oferta na wykonanie przeglądu technicznego instalacji

sygnalizacji alarmu pożaru w latach 2020-202l roku w obiektach Mazowieckiej Uczelni Publicznej w
Płocku".

W przedmiotowej sprawie prosimy o kontakt z:

- Panią Patrycją Marciniak, e-mail zamowienia@pwszplock.pl

W załączeniu:
- Opis przedmiotu zamówienla - Zńączniknr 1,

- Wykaz wządzeń instalac;'i alarmu pożaru Dom Studenta ul. Nowowiejskiego 6 - Załączrtik nr 2,

- Wykaz urządzeń instalacji alarmu pożaru ul. Gałczyńskiego 28 - Załącznikrr 3,

--Wykaz lrządzeń instalacji alarmu pożaru - Zńączlikrr 4,

- Formularz ofertowy - załącznik nr 5.

zatwierdzam


