Choszczno, dnia 5 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na obslug^ budynku dworca kolejowego w Choszcznie w 2019 r.
1. Nazwa i adres zamawiaj{|cego:
Gmina Choszczno - Choszczensld Zarz^d Niemchomosci Komunalnych
ul. Wolnosci 24, 73-200 Choszczno.
2. Opis przedmiotu zamowienia:
a) przedmiotem zamowienia jest usluga polegajqca na otwieraniu i zamykaniu
budynku dworca PKP w Choszcznie przy ul. Kolejowej 1 w godzinach
wyznaczonych przez zleceniodawc^;
b) czynnosci okreslone powyzej, powinny bye poprzedzone dokonaniem sprawdzenia
czy wszystlde pomieszczenia udost?pnione dla podroznych zostaly opuszczone
przez osoby korzystaj^ce z dworca PKP, a w przypadku przebywania osob
w budynku nalezy dokonac zgloszenia sluzbom porzqdkowym.
3. Termin reaUzacji umowy:

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
4. Mlejsce i termin zlozenia propozycji cenowej:

a) propozycj? cenow^ nalezy ztozyc w siedzibie ChZNK ul. Wolnosci 24, 73-200
Choszczno pokoj nr 5 w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 15.00.
Na kopercie nalezy umiescic nazw? i adres zamawiajqcego, nazw? i adres
wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie: ,,0bsluga budynku
dworca PKP w Choszcznie";
b) wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie;

c) do oferty nalezy dolqczyc podpisan^ klauzul? informacyjnq zal^cznik m' 1.
5. Propozycja otrzymana przez zamawiaj^cego po wyznaczonym terminie moze nie bye
rozpatrzona. Ztozenie oferty cenowej me jest rownoczesne ze zlozeniem zamowienia
przez Zamawiaj^cego i nie l^czy si? z koniecznosci^ zawarcia umowy.
6. Osob^ uprawnion^ do kontaktujest: M^aryla Karpalo, pokoj nr 5, tel. 95-765-9391
e-mail: mkarpalo(%chznk.choszczno.pl

W zal^czmku:
1. Zalqcznik nr 1 .

Kierownik
Choszczenskiego Zarz^du Nieruchomosci Komunalnych
Anna Rolinska

Zalqcznik nr 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporziidzenia Parlamcntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przehvarzaniem danych osobowycli i w spran'ie swobodncgo przeplywu takich danycli oraz

uchylenia dyrektywy 95/46AVE (og6Inc rozporziidzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informuj^, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Choszczenski Zarzijd Nieruchomo^ci Komunalnych w Choszcznie ul. Wolno^ci 24, pok6j nr 4,5 oraz 7.
MoZna si? z nami kontaktowac:
listownie pod wskazany pon'yzej adres,
mailowo na adres: arolinskafSjchznk.choszczno.pl
telefonicznie: 95 765-93-90,91,93,94
2. B^dziemy przehvarzac Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zapisy art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu:
realizacji umowy lub podj^cia dzialan przed zawarciem umowy o Swiadczenie uslugi - obstugi budynku dworca PKP w Choszcznie.
3. Pani/Pana dane osobowe b^dq przechowyn'ane do ustania czasu niezb^dnego do realizacji post^powania lub przedawnienia
wszystkich roszczen oraz b^dq archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
4. Obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych, bezpo^rednio Pani/Pana dotyczqcych, jest ^mogiem zwiqzanym

z udzialem w post^powaniu a konsehvencjq niepodania okreilonych danych b^dzie brak mozliwoici udzialu w realizacji umowy.
5. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobon'ych decyzje nie b?dq podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22

RODO.
6. Posiada Pan/Pani prawo do zqdania od Administratora - dost^pu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, z zastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7. Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan
\t przehvarzanie danych osobo\vych narusza przepisy RODO.

8. W razie w^tpliwo^ci lub pytan dotyczqcych ochrony Pani/Pana danych osobowych mote Pani/Pan skontaktowad si^ zInspektorem
Ochrony Danych Osobowych w Choszczenskim Zarzqdzie Komunalnym pod adresem e-mail: rodo(a)chznk.choszczno.pl, lub
listownie na adres: Choszczeriski ZarzqdNieruchomoici Komunalnych, ul. Wolno^ci 24, 73-200 Choszczno z dopiskiem "RODO".

(data i podpis)

