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s i ^ . i n ^ ^ n ^ Zaproszenie do skladania ofert 
dla zamowieh 0 wartosci nie przekraczaj^cej 
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Zespol Szkol Ekonomicznych im. Jana Pawla II 
ul. Szkolna 11, 28-200 Staszow 

tel./fax 15 864 31 18, e-mail ekonomik@staszowski.eu 

Zaproszenie do skladania ofert w post^powaniu o udzielenia zamowienia pod nazw^: 
„Remont pomieszczen Zespotu Szkot Ekonomicznych w Staszowie" 

Rodzaj zamowienia: roboty budowiane 
(usluga/dostawa/robola budowlana/ 

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia: 

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac remontowych w budynku Zespolu Szkol 
Ekonomicznych im. Jana Pawla I I w Staszowie polegaj^cych na: 

1) Przygotowaniu powierzchni do malowania poprzez zeskrobanie i zmycie starej farby 
oraz uzupelnienie ubytkow, 

2) dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych scian 
i sufitow - tynkow gladkich, 

3) dwukrotnym malowaniu farbq olejn^ lub ftalow^ tynkow wewn^trznych - lamperii, 
4) dwukrotnym malowaniu farb^ olejn^ lub ftalow^ drzwi, drzwiczek i elementow pelnych 

- skrzydla drzwiowe i oscieznice, 
5) dwukrotne malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi powierzchni metalowych 

- dwukrotne malowanie barierek i krat stalowych farbq chlorokauczukow^, 
6) myciu po robotach malarskich posadzek, wykladzin i plytek, 

w salach nr 62, 63, 64, 65, lazienkach przy sali nr 65, korytarzu II pietra oraz klatki 
schodowej, lazienkach przy klatce schodowej, bibliotece, korytarzu I pietra (przy 
sekretariacie), w sali nr 53, lazience przy pokoju dyrektora, sekretariacie, pokoju dyrektora i 
schowku, sali nr 53a, pokoju pedagoga, sali nr 46 i sali nr 45. 

7) remoncie/ uszczelnieniu kanalu wentylacyjnego przy lazience chlopcow w bloku wf. 

Do prac uzywac wyi^cznie materialow z atestami dopuszczaj^cymi dany wyrob do uzytku 
w szkolach publicznych. Atesty nalezy przekazac zleceniodawcy robot. 

Przy okresleniu ceny obejmuj^cej wykonanie przedmiotowego zamowienia nalezy uwzgl^dnic 
niniejsze informacje oraz dane wynikaj^ce z przeprowadzonej wizji lokalnej w budynku szkoly. 
W zal^czeniu przedmiar robot, oferta cenowa oraz projekt umowy. 

CPV 45000000-7 - Roboty budowiane 

2. Sposob uzyskania informacji dotyczqcych przedmiotu zamowienia: 
Szczegolowe informacje dotycz^ce przedmiotu zamowienia mozna uzyskac osobiscie 
w siedzibie zamawiaj^cego - Zespol Szkol Ekonomicznych im. Jana Pawla I I , ul. Szkolna 11, 
sekretariat szkoly lub telefonicznie pod numerem telefonu 15 864 31 18. 
Osob^ uprawnion^ do kontaktow z wykonawcami jest Jan Ungeheuer - dyrektor szkoly 



3. Termin wykonania zamowienia: 
Wymagany / pozqdany termin realizacji zamowienia - do dnia 25 sierpnia 2020 r. 

4. Opis wymagari stawianych wykonawcy: 
O udzielenie zamowienia mogq ubiegac si^ wykonawcy, ktorzy: posiadaj^ niezb^dne 
doswiadczenie, kadr^ oraz potencjal techniczny dla wykonania przedmiotowego zamowienia. 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 
Oferta z najnizsz^ cen^ zlozona przez wykonawcy, spelniajacego okreslone wymagania zostanie 
wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 
100%-cena 

6. Klauzula informacyjna dotycz^ca ochrony danych osobowych: 

W zwi^zku z realizacJ4 wymogow Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych), zwanym dalej: 
RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysluguj^cych 
prawach z tym zwi^zanych: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Zespol Szkot Ekonomicznych im. Jana Pawla 
I I ul. Szkolna 11, 28-200 Staszow; 

2) W Zespole Szkol Ekonomicznych im. Jana Pala I I w Staszowie zostal wyznaczony 
Inspektor Ochrony Danych - Izabela Remjasz, z ktorym kontakt jest mozliwy pod 
adresem korespondencyjnym Zespol Szkol Ekonomicznych im. Jana Pawla I I , 
ul. Szkolna 11, 28-200 Staszow oraz pod adresem e-mail iod@zsestaszow.eu 

3) Dane osobowe przetwarzane b^d^ w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie 
zamowienia publicznego i b^d^ przetwarzane w tym zakresie zgodnie z obowi^zuj^cymi 
przepisami; 

4) Dane osobowe nie ŝ  udost^pniane innym odbiorcom z wyl^czeniem podmiotow do tego 
uprawnionych takich jak: 
a) organy uprawnione na podstawie przepisow prawa do otrzymania danych osobowych, 
b) podmioty, ktore przetwarzaj^ dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
5) Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla ktorego zostaly zebrane, przetwarzane i 

przechowywane b^d^ przez okres wskazany w przepisach szczegolnych. W przypadku 
dokumentow aplikacyjnych jak CV, list motywacyjny, itp., dokumenty b^d^ 
przechowywane przez okres dwoch lat. 

6) Osoba, ktorej dane sq przetwarzane ma prawo do: 
a) dost^pu do tresci swoich danych - korzystaj^c z tego prawa istnieje mozliwosc 

pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposob i w jakim celu ŝ  przetwarzane, 
b) prawo ich sprostowania - korzystaj^c z tego prawa mozna zglosic do nas koniecznosc 

poprawienia niepoprawnych danych lub uzupelnienia danych wynikaj^cych z bl^du 
przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych, 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystaj^c z tego prawa mozna zlozyc 
wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidlowosc 
przetwarzanych danych. W przypadku zasadnosci wniosku mozemy dane jedynie 
przechowywac, 

d) prawo do usuni^cia - korzystaj^c z tego prawa mozna zlozyc wniosek o usuni^cie 
danych. W przypadku zasadnosci wniosku dokonamy niezwlocznego usuni^cia 
danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane ŝ  do 
celow zwi^zanych z wywiqzywaniem si^ z prawnych obowi^zkow administratora lub 



do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wladzy 
publicznej powierzonej administratorowi. 

e) prawo wniesienia sprzeciwu - korzystaj^c z tego prawa mozna w dowolnym 
momencie wniesc sprzeciw wobec przetwarzania danych, jezeli one przetwarzane 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes 
publiczny). Po przyj^ciu wniosku w tej sprawie jestesmy zobowi^zani do 
zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu 
wniosku, nie b^dziemy juz mogli przetwarzac danych osobowych obj^tych 
sprzeciwem na tej podstawie, chyba ze wykazemy, iz istnieje wazne prawnie 
uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, ktore wedlug prawa uznaje si^ za 
nadrz^dne wobec interesow, praw i wolnosci lub podstawy do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeh. 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urz^du Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, ze przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy prawa 

7) Dane osobowe nie b?d^ przekazywane do panstw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, 

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, 
a w pozostalym zakresie jest dobrowolne. 

7. Miejsce i termin skladania ofert 

Oferty nalezy skladac w siedzibie Zespolu Szkol Ekonomicznych im. Jana Pawla I I 
w Staszowie, ul. Szkolna 11, 28-200 Staszow, sekretariat - osobiscie, pocztq lub przeslac faksem 
nanr 15 864 31 18 do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 12:00. 

Oferta winna bye sporz^dzona na „Formularzu oferty cenowej" druk zal^czony do zapytania. 
W przypadku zlozenia oferty osobiscie formularz oferty cenowej nalezy umiescic w zamkni^tej 
kopercie z dopiskiem „Remont pomieszczen Zespolu Szkol Ekonomicznych w Staszowie" 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawieraj^ca nazw^, siedzib^ i adres wykonawcy, 
ktorego ofert? wybrano zostanie przekazana telefonicznie w terminie 3 dni roboczych od dnia 
skladania ofert. 

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy (zlozenia zamowienia): 

O terminie i miejscu podpisania umowy wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub 
osobiscie. 

Zal^cznik: ^ ^ 
1. Formularz oferty cenowej. ter^ ' 
2. Przedmiar robot. , 
3. Projekt umowy. '^Qr Jan Ungeheuer 

D Y R y ^ T O R 

Staszow, dnia 13 lipca 2020 r. 


