Choszczno, dnia 5 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usiugi w zakresie utrzymania czystosci i porz^dku na nieruchomosci
stanowi^cej wtasnosc Gminy Choszczno polozonej przy ul. Jarz^binowej 2 w 2019 r.
1. Nazwa i adres zamawiaj^cego:
Gmina Choszczno - Choszczenski Zarz^d Nieruchomosci Komunalnych
ul. Wolnosci 24, 73-200 Choszczno.
2. Opis przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi w zakresie sprz^tania i utrzymania
porzqdku w budynku mieszkalnym polozonym przy ul. Jarz^binowej 2 w Choszcznie,
sprzqtanie altany smietnikowej oraz sprzqtanie chodnikow drogi osiedlowej oraz
parkingu.
3. Zadania i obowi^zki Wykonawcy:
a) sprzqtanie co dmgi dzien klatek schodowych, parapetow okiennych, por^czy, oraz
pomieszczen w budynku, przeznaczonych do wspolnego uzytku;
b) mycie korytarzy oraz schodow - 2 razy w tygodniu;
c) mycie wod^ z proszkiem, plynem lub mydlem drzwi wejsciowych, podestow
- 3 razy w miesiqcu;
d) mycie okien na klatkach schodowych - 3 razy w roku (wiosna, lato orazjesien);
e) mycie balustrad, kloszy oswietleniowych, barierek, drzwi do pomieszczen
ogolnych, scian malowanych farb^ olejn^ - 3 razy w roku;
f) usuwanie z budynku oraz pomieszczen wspolnych plakatow, napisow, rysunkow
i innych przedmiotow umieszczonych bez zgody Zarz^dcy;
g) biezqce usuwanie paj?czyn z klatek schodowych oraz pomieszczen ogolnego
uzytku;
h) podejmowanie doraznych srodkow niezb^dnych do ochrony mieszkancow przed
niebezpiecznymi dla zdrowia lub zycia uszkodzen lub wadliwego dzialania
urzqdzen oraz biez^ce informowanie Zarz^dcy o usterkach w pomieszczeniach

ogolnodost^pnych;
i) sprz^taniewiatysmietnikowej;
j) oproznianie pojemnika na smieci znajduj^cego si? przed wejsciem do budynku;
k) sprz^tanie chodnika drogi osiedlowej, parkingu oraz trawmka wokol budynku;
1) usuwanie nieczystosci z chodnika i trawnika wokol budynku oraz parkingu tj.
papierkow, niedopatkow tytoniowych, opadlych lisci, piasku, blota, nieczystosci
pozostawionych przez zwierz^ta.
4. Wykonawca zabezpiecza srodki czyszczqce oraz sprz^t sluz^cy do utrzymania
czystosci.

5. Cena ustugi powinna uwzgl^dniac:
a) koszt wykonania prac wymienionych w pkt. 3;
b) zuzycie sprz^tu, srodkow czyszcz^cych i materialow eksploatacyjnych.
6. Termin realizacji zamowienia:

Od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
7. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

8. Miejsce i termin zlozenia propozycji cenowej:
a) propozycj^ cenow^ nalezy ziozyc w siedzibie ChZNK ul. Wolnosci 24, 73-200
Choszczno pokoj nr 5 wterminie do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 15.00.
Na kopercie nalezy umiescic nazw^ i adres zamawiajq.cego, nazw^ i adres
wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa: ,,UsIuga utrzymania czystosci na
niemchomosci przy ul. Jarz?binowej 2 w Choszcznie".

b) do oferty nalezy dol^czyc podpisan^ klauzul? informacyjn^ zal^cznik nr 1.
9. Osob^ uprawnion^ do kontaktujest:
Maryla Karpalo, pokoj nr 5, tel. 95-765-9391, e-mail: iskarQaio^^hzT^cbosz^n^^

Kierownik
Choszczenskiego Zarz^du Nieruchomosci Komunalnych
Anna Rolinska

Zal^cznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46AVE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informuj^, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest:
Choszczeiiski Zarz^d Nieruchomosci Komunalnych w Choszcznie ul. WoInoSci 24, pokoj nr 4, 5 oraz 7.
Mozna si^ z nami kontaktowac:
listownie pod wskazany powyzej adres,
mailowo na adres: arolinska@chznk.choszczno.pl
telefonicznie: 95 765-93-90, 91,93,94
2. B^dziemy przetwarzac Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zapisy art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu:
realizacji umowy lub podj^cia dzialaii przed zawarciem umowy o swiadczenie uslugi sprzqtania w budynku przy
ul. Jarz^binowej 2 w Choszcznie.
3. Pani/Pana dane osobowe b^dq przechowywane do ustania czasu niezb^dnego do realizacji post?powania lub przedawnienia
wszystkich roszczen oraz b?d4 archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
4. Obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych, bezposrednio Pani/Pana dotycz^cych, jest wymogiem zwiqzanym z
udzialem w post?powaniu a konsekwencj^ niepodania okreslonych danych b?dzie brak mozliwosci udzialu w Post?powaniu
zakupowym lub realizacji umowy.
5. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie b^d^ 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 przypadkow, o ktorych 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
iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W razie w^tpliwosci lub pytan dotycz^cych ochrony Pani/Pana danych osobowych moze Pani/Pan skontaktowac si? z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych w Choszczenskim Zarz^dzie Komunalnym pod adresem e-mail: rodofaichznk.choszczno.pl, lub
listownie na adres: Choszczenski Zarzqd Nieruchomosci Komunalnych, ul. Wolnosci 24, 73-200 Choszczno z dopiskiem "RODO".

(data i podpis)

