
\ Opole Lubelskie, dnia 30 lipca 2019 r. 

Zapytanie ofertowe 

Powiat Opolski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pt. 
"Udrożnienie przewodów wentylacyjnych w budynku PCPR przy ul. 11-go listopada w 
Poniatowej" 

Wykonanie usługi obejmuje: 
Udrożnienie 51 przewodów wentylacyjnych poprzez usunięcie gniazd 
Osiatkowanie 67 wylotów (kratek) przewodów wentylacyjnych 
Wzmocnienie osiatkowania 80 istniejących wylotów (kratek) wentylacyjnych poprzez zastosowanie 2 
dodatkowych kołków rozporowych 
Wykonanie przeglądu przewodów wentylacyjnych oraz dostarczenie protokołu z okresowej kontroli 
przewodów kominowych 

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 r. 

Wynagrodzenie: ryczałtowe. 
Forma płatności: przelew na wskazany rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
Podstawę do wystawiania faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru wykonanych 
robót wraz z protokołem z okresowej kontroli przewodów kominowych. 

Ofertę cenową, należy złożyć do dnia 09.08.2019 r. w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwo 
Powiatowe w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, 24-300 w Opole Lubelskie, Biuro Obsługi Klienta, bądź drogą 
elektroniczną na adres e-mail: igm@opole.lublin.pllub fax: 81 827 22 36 

Kryterium oceny ofert: najniższe wynagrodzenie ryczałtowe brutto z tytułu wykonania usługi 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są pracownicy Wydziału Inwestycji i Gospodarki 
Mieniem tutejszego Starostwa. 
TeL/faks (081)827 6122 / (081)827 22 36 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
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), zwanego dalej "RODO" oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póżn. zm.) informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim (ul. Lubelska 4, 
24-300 Opole Lubelskim. telefon kontaktowy: (81) 827-22-60); 
2) w sprawach zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl ; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Udrożnienie przewodów wentylacyjnych w 
budynku PCPR przy ul. 11-go listopada w Poniatowej", nr postępowania : IGM.7021 .66.2017, 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn . zm.), dalej "ustawa pzp"; 
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