Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów
tel.: 74 81 08 431, tel. kom.: 516 730 990
e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl
NIP: 882-212-26-21
REGON: 362761833
KRS: 0000581096

Dzierżoniów, dnia 27.04.2020 r.
SZD.ZP.03.2020
OGŁOSZENIE
o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli do biura projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
1. Zamawiający:
Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
58-200 Dzierżoniów, Rynek 36
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż mebli do biura projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli
biurowych zgodnie z parametrami, które zostały wykazane w opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
3. Termin realizacji zamówienia:
Dostarczenie do siedziby Zamawiającego całego przedmiotu zamówienia w terminie:
do 22 maja 2020 r.
4. Kryteria i sposób oceny ofert:
Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)
5. Termin i sposób składania ofert:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać
na w/w adres w terminie do 05.05.2020 r. do godz. 11:00. O terminie wpływu decyduje
moment odbioru oferty udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika
Zamawiającego, lub potwierdzenie dostarczenia wiadomości drogą elektroniczną..
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Oferty należy składać (w wybranej formie):
Drogą pocztową, w zaklejonej kopercie oznaczonej danymi Oferenta z dopiskiem: Oferta –
dostawa i montaż mebli do biura projektu.
Ofertę należy złożyć zgodnie z odpowiednio wypełnionym i podpisanym przez osoby
upoważnione formularzem ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia).
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Drogą elektroniczną, poprzez przesłanie formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 2
do ogłoszenia) w formie skanu (odpowiednio wypełnionego i podpisanego przez osoby
upoważnione) na adres: biuro@stowarzyszeniezd.pl.
W tytule należy wpisać: Oferta – dostawa i montaż mebli do biura projektu.
W przypadku elektronicznego wysyłania oferty należy zaznaczyć opcję potwierdzenia
odczytania wiadomości.
6. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36,
58-200 Dzierżoniów) w dniu 5 maja 2020 r. o godz. 11:15.
7. Dopuszczalność zmian w umowie:
Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron,
dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia
obiektywnych przesłanek niezależnych od Wykonawcy.
8. Umowa:
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyny.
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Klauzula ogólna obowiązku informacyjnego
Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska
Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
informujemy, że:
Administrator
Pani/Pana
danych
Dane kontaktowe
1)
2)
3)
Inspektor Ochrony Danych

Cele przetwarzania,
podstawa prawna
a.
przetwarzania, czas
przechowywania
poszczególnych kategorii
danych

Odbiorcy danych

Prawa osoby, której dane
dotyczą

Konsekwencje niepodania
danych osobowych
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Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów
Z Administratorem można się skontaktować:
osobiście lub na adres poczty elektronicznej: biuro@stowarzyszeniezd.pl
telefonicznie: (74) 81 08 431
pisemnie: Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów
W Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pan Marcin
Pawełek, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:
mpawelek@stowarzyszeniezd.pl, lub pisemnie (na adres siedziby).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska w celach:
1. wypełnienia obowiązków prawnych, w tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - ciążących na Stowarzyszeniu obowiązkach prawnych wynikających z Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; w tym przypadku dane będą przetwarzane nie
dłużej, niż przez okres ujęty w ramach konkretnych przepisów prawa wraz z uwzględnieniem przepisów
dotyczących archiwaliów.
2. wykonania zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podczas współpracy z osobami
fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych; w tym przypadku dane przetwarzane będą przez
okres realizacji Projektu przez okres 5 lat od daty zakończeniu realizacji Projektu.
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu
pracodawcy Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz
Stowarzyszenia, na przykład: usługi teleinformatyczne, usługi drukarskie, usługi prawne i doradcze.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. prawo do otrzymania od Stowarzyszenia Pani/Pana danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może
Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem i warunkiem przystąpienia do postępowania
oraz do zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem oferty złożonej i/lub nie
zawarciem umowy.
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