
Rybnik, dnia   25 styczeń 2022r.


Zaproszenie do składania ofert


Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 
Zimowe utrzymanie parkingu na terenie  1 Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku


Zamawiający
Miasto Rybnik – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
       im. Powstańców Śląskich w Rybniku
ul. Tadeusza Kościuszki 41
44-200 Rybnik
e-mail: sekretariat@1lo.rybnik.pl" sekretariat@1lo.rybnik.pl
telefon: 32-42-22-787

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie parkingu na terenie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich  w Rybniku.
Rodzaj zamówienia: usługa.
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zimowe utrzymanie parkingu na terenie 
 I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich  
w Rybniku o powierzchni około 1622 m2 w sezonie 2022 do 15 kwietnia oraz w sezonie 2022/2023 od 15 listopada 2022 r. do 15 kwietnia 2023 r. wg mapy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania obejmujące:
-   odśnieżanie, posypywanie środkami zapobiegającymi powstawanie gołoledzi (odśnieżanie należy wykonać w taki sposób, aby miejsca parkingowe nie były blokowane zwałami śniegu)
-       odśnieżanie lub posypywanie wykonać po kontakcie telefonicznym najpóźniej następnego dnia od 6 rano  (jeśli opady będą w nocy) lub po godzinie 15.30, chyba że strony uzgodnią inny termin.
-       wykonywanie czynności objętych niniejszym zamówieniem w trybie pilnym, kiedy zachodzi konieczność wykonania odśnieżania lub posypywania w czasie krótszym niż wymagany; wówczas czas wykonania usługi zostanie indywidualnie ustalony z Wykonawcą przez uprawnionego pracownika Zamawiającego;
-       bycie w stałej gotowości na każde wezwanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie stałej łączności telefonicznej wraz z podaniem adresu firmy, numeru telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adresu e-mail; 
-        bycie w stałym kontakcie osobistym lub telefonicznym,
-   wykonanie przedmiotu zamówienia siłami własnymi, przy użyciu własnych urządzeń, sprzętu, narzędzi i pracowników, w szczególności własnym transportem, sprawnym pod względem technicznym.
 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Dokument ubezpieczenia należy przedstawić przed podpisaniem umowy.

	Kod CVP – 90620000-9 usługi odśnieżania.


III. Warunki i termin realizacji zamówienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 15 kwietnia 2022 r. oraz od 15 listopada 2022 do 15 kwietnia 2023 r.
3. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę bankowym poleceniem przelewu na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 
5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie, dokonywane będą w PLN. 
6. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

IV. Przygotowanie oferty
Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch elementów: 
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 


V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do 2 lutego 2022 r.: 
a) elektronicznie na adres: sekretariat@1lo.rybnik.pl, 
b) pocztą na adres Zamawiającego: 
       I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich 
        w Rybniku
ul. Tadeusza Kościuszki 41
44-200 Rybnik
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 03 lutego 2022 r.
a) na stronie internetowej pod adresem http://zs1.bip.edukacja.rybnik.eu/496/, 

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 41, 44-200 Rybnik; 
b) inspektorem ochrony danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku jest Pani Wioleta Waśka, kontakt: 
e-mail: wwaska@1lo.rybnik.pl, tel.: 32 42-22-787 wew. 14; 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP; 
d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa; 
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania; 
f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa; 
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
h) posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
i) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy; 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

VIII. Dodatkowe informacje 
1. Dodatkowych informacji udziela Aneta Jóźwiak – kierownik gospodarczy (telefon: 32-42-22-787 wew. 14, e-mail: ajozwiak@1lo.rybnik.pl) 
2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 
a) formularz ofertowy (załącznik nr 1), 
b) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2)
c) mapka

