
GMINA LEONCIN 
05-155 Leoncin, ul. Partyzntów 3 

tel./fax 22 785-65-8235 	7$.566oi ......... 
NIP: 

Zalqcznik nr 2 

Leoncin, dnia 29 listopada 2019 roku 
Znak sprawy GKZP.271.z.o. 28 .2019 

Zapytanie ofertowe 

w sprawie podjccia postçpowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartoci ponizej kwot okre1onych w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówieñ 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843,.)tj. ponizej 30 000 EURO 

I. Zamawiajpcy: 

Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 
Adres do korespondencji: j. w. tel. (22) 785-65-82/85 , faks (22) 785-66-00 
Adres poczty elektronicznej: ug.leoncin@tlen.pl  
Godziny urzçdowania: poniedzialek 09:00-17:00, wtorek - piqtek 08:00-16:00. 
Zaprasza do ziozenia ofert cenowych na zadanie pn. 

DOSTAWA CIEPLYCH POSILKOW DO SZKOL PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY 
LEONCIN W 2020 R." 
Wspólny Slownik Zamówieñ (CPV): 
55.32.20.00-3, 55.52.40.00-9 Przygotowanie i dostawa posilków. 

II. Opis przedmiotu zamówienia; 

1. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawç posilków dia uczniów szkól z terenu Grainy 
Leoncin zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeñstwie ywnoci i 
±ywienia tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1541, ) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pañstwowej Inspekcji 
Sanitarnej tj. (Dz. U. z 2017r. poz. 1261), Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. 
w sprawie pobierania i przechowywania próbek 2ywnogci przez zakiady tywienia zbiorowego typu 
zamknietego (Dz. U. Nr 80, poz. 545 ) oraz niniejszej specyfikacji. Wynagrodzenie za posilki dia 
dzieci objetych programem rzqdowyrn  Pomoc pañstwa w zakresie doywiania dzieci i doroslych,, 
Wyplacane zostanie przez Orodek Pomocy Spolecznej na podstawie odrebnej faktury przedstawionej 
Orodkowi. 
2. Szczegolowy zakres zamówienia: 
2.1. Przedmiotem zamówienia sq uslugi ywieniowe polegajqce na przygotowaniu i dostawie cieplych 
posilków obiadowych, 	(zupa + pieczywo) jednodaniowych dla uczniow przewoonych w 
termoizolacyjnych termosach zapewniajqcych zachowanie odpowiedniej temperatury przy ich 
spoyciu (zupa +75°C) do poszczegolnych placówek owiatowych, na terenie Gminy Leoncin tj. 
Szkoly Podstawowej w Leoncinie, Szkoly Podstawowej w Glusku z siedzibq w Nowych 
Grochalach, Szkoly Podstawowej w Górkach. 
Zupa + pieczywo, jedna porcja posilku powinna zawieraé: waga nie mniej nit 400 g, - ka1oryczno6 
nie mniej nit 550 kcal. 
Posilek ma spelniaá wymogi 2ywnociowe, wyrnogi sztuki kulinarnej i gotowany w danym dniu. Nie 
mote wystqpié powtarzaInoé w ciqgu tygodnia tego samego rodzaju zup. 
2.2 W placówkach tych Dyrektorzy wskaq osobç odpowiedzialnq za odbiór od Wykonawcy oraz 
wydawanie posilków, zapewniq naczynia i sztuéce niezbçdne do spoycia posilku. Posilek, sposób 
jego przygotowania oraz transport powinien odbywaé sic z zachowaniem odpowiednich warunków 





higieniczno - sanitarnych oraz spelniaé warunki okre1one w powszechnie obowiqzujqcych przepisach 
prawa. 
2.3.Przewiduje sic dostawç okolo 160 obiadów dziennie w tyrn 60 oplacaych z OPS Leoncin 
UWAGA! I1oé posilków zostala okre1ona szacunkowo i w czasie obowiqzywania umowy moe ulec 
zmianie, co oznacza, ze nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie moe byá 
podstaw4 do zglaszania roszczeñ z tytulu nie zreahzowanych dostaw tub podstawq odmowy 
wykonania zamówienia. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia tub zwiçkszenia wieIkoci 
1+30%, -30%/ zamówienia w za1enoci od i1oci osób objçtych doywianiem. Wykonawcy bçdzie 
przyslugiwalo prawo do wynagrodzenia wylqcznie za faktycznie dostarczone posilki. 
2.4.2ywienie dzieci prowadzone bçdzie w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r., piçó razy w 
tygodniu, od poniedzialku do piqtku, z wylqczeniem wakacji, ferii zimowych, przerw gwi4tecznych 
oraz dodatkowych dni wolnych od zajçá szkolnych. 
2.5 Wykonawca zobowizany bçdzie do przygotowywania i dostarczania obiadów take dia uczniów 
nie objçtych doywianiem ze grodk6w UPS w Leoncinie , a zg1aszajcych chçá odplatnego 
korzystania z obiadów - w cenie i na warunkach ustalonych w wyniku niniejszego postçpowania. 
Rozliczenia finansowe zwi4zane z odplatnym korzystaniem z posilków bçdq prowadzone 
bezporednio miçdzy Wykonawc, a szkolq. 
2.6. Dia potrzeb badañ ywnoci przez Sanepid wykonawca codziennie pozostawia próbki, które 
przechowuje we wlasnej siedzibie i udostçpni w razie kontroli zgodnie z § 3 Rozporzdzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek 4wno§ci przez zakiady 
ywienia zbiorowego typu zamknictego (Dz. U. Nr 80, poz. 545). 

3. Przedmiot zamówienia realizowany bçdzie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
4. Wzór umowy stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
5 .Wykonawca zwi4zany jest ofert4 30 dni. 
6.Bieg terminu zwizania ofertq rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu skiadania ofert. 

Ill. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zalpczyé do oferty: 

1. Zainawiajqcy wymaga, aby kada oferta zawierala minimum nastçpujqce dokumenty: 
1) wypelniony i podpisany przez Wykonawcç formularz cenowo-ofertowy - wg zahczonego 
wzoru 	 formularza 	 ofertowego, 
2) owiadczenie - za1cznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Postçpowanie prowadzone jest wjçzyku poiskim. 

IV. Informacle o sposobie porozumiewania sie Zamawiajpce2o z Wykonawcami oraz 
przekazywania owiadczeñ i dokumentów. 

Wszelkie owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy i Wykonawcy 
mogq przekazywaé pisemnie, za pomocq faksu tub drogq elektronicznq. 

V. Osoby po stronie Zamawiajpceo uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami; 

1. Osob uprawnion do kontaktowania sic z Wykonawcami i udzielania wyjanieñ dotyczcych 
postçpowania wjest Pani Barbara Kiciñska. 

2. Wykonawca moze zwrócié sic do Zamawiajqcego o wyjanienie istotnych warunków udzielenia 
zamówienia w godzinach pracy urzçdu tj.: poniedzialek godz. 9 00 - 17 00,  pozostale dni robocze 
od8°°-16°°. 

VI. Miejsce skiadania ofert Oferte cenowp najeix: 

- zloyC w siedzibie Zamawiajcego :Urz4d Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin w 
zamkniçtej kopercie z dopiskiem ,, Dostawa cieplych posilków w 2019 r." NIE OTWIERAC 
PRZED" 11 grudnia 2019r. godz. 12 00  

- przeslaé faksem na nr (22) 785-65-82, 785-65-85, 785-66-00 wew. 15 
- przeslaé drog4 elektronicznq adres e-mail ug.leoncin(itlen.pl w terminie do dnia 11 grudnia 

2019 r.godz. 12 00• 

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. 





VII. Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Na zalczonym formularzu cenowo - ofertowym, na1ey przedstawié cenqjednostkowq oferowan 
za wykonanie zamówienia. 

2. Wartoé cenowq nale2y podaó w ziotych poiskich cyfr4 - z dokIadnociq do dwóch miejsc P0 
przecinku oraz slownie. 

3. Cena powinna zawieraé wszelkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
4. Wszelkie rozliczenia pomiçdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq odbywae sic bçdq w ziotych 

poiskich. 
5. Zamawiajcy wybierze ofertç Wykonawcy na wykonanie zadania, która bçdzie zawierala 

najniszq cenç brutto wykonanego przedmiotu zamówienia zgodna z niniejszym zapytaniem. 
Ocena ofert dokonywana bçdzie wedlug nastçpujqcego wzoru: 

najnisza cena ofertowa brutto 
C —  ----------------------------------------------------- xlOopkt. 

cena brutto oferty badanej 
6. Wykonawca okre1a cenç realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny jednostkowej brutto 

obejmujqcej kwotç podatku VAT. 
7. Kryterium wyboru ofert - cena 100 pkt. 
8. Kady oferent przedloy tylko jedn4 ofertç. Oferta wykonawcy, który przedloy wiçcej nit  

jedn4 ofertç, zostanie odrzucona. 

VIII. Informacje o forma1nociach 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajqcy powiadomi Wykonawcq. 
2. Umowa z wybranyrn Wykonawcq pa przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie 

poniej nit w terminie zwizania ofertq zostanie zawarta oddzielnie z kadym dyrektorem szkól. 
3. Jee1i Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyli sic od zawarcia umowy, Zamawiaj cy 

wybierze kolejn4 ofertç najkorzystniejszq sporOd zloonych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postçpowania nie przystugujq Wykonawcom grodki ochrony prawnej okreIone 
w przepisach Ustawy Prawo zamówieñ pub licznych tj. protest, odwolanie, skarga. 

5. Niniejsze postçpowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnçtrznych uregulowaniach 
organizacyjnych Zamawiajcego. Nie maj, w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy 
Prawo zamówieñ publicznych. 

Zalgczniki: 

1. Formularz ofertowo-cenowy zal. Nr 2a 
2. Wzór umowy zal. Nr 3 
3. Owiadczenie zal. Nr 1 
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych A. nr 4 

ZATWIERWIL 
WOJT G(I 

29.11.2019r. 	 /4 
Adam 

(data, podpii pieczqtka 
osoby zalwierdzajqcej postçpowanie) 





Zal. Nr 3 

- WZOR UMOWY - 

UMOWA DOSTAWY 

W dniu ............................roku w Leoncinie pomicdzy 
SzkolaPodstawow 	........................................................................................................................... 
zwanym w dalszej treci umowy ,, ZAMAWIAJACYM" 
reprezentowanymprzez ....................................................................................................... 
przy kontrasygnacie skarbnika gminy .................................................................................... 
a.............................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez 	........................................................................................................ 
NIP....................................REGON ................................................................................... 
zwanym w dalszej treci umowy ,,WYKONAWCi" 
zostala zawarta umowç nastçpujqcej treci: 

§1 
1. Wykonawca zobowiqzuje sic do przygotowania i dostarezenia Zamawiajqcemu cieplych 

posilków (zupa + pieczywo) dia dzieci - w tym r6wnie2 dia dzieci objçtych programem 
rzdowym,, Pomoc pañstwa w zakresie doywiania dzieci i mlodziey,,. Wyplacane zostanie 
przez Orodek Pomocy Spolecznej na podstawie odrçbnej faktury przedstawionej Orodkowi do 
Szkoly Podstawowej ................w dniach nauki szkolnej, a Zamawiajqcy do odebrania 
przedmiotu zamówienia i zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia. 

2. Wynagrodzenie za posilki dia dzieci objçtych programem rzqdowym ,, Pomoc pañstwa w zakresie 
doywiania,, Wyplacane zostanie przez Orodek Pomocy Spolecznej na podstawie odrcbnej 
faktury przedstawionej Orodkowi. 

3. Przedm jot umowy musi bye dostosowany do norm Instytutu Zywnoci i Zywienia dzieci i 
mlodziey, dostarczony wiasnym transportem spelniajqcym warunki sanitarne w odpowiednich 
naczyniach (atestowane termosy). Jedna porcja posilku powinna zawieraC: - waga nie mniej niz 
400 g, - ka1oryczno6 nie mniej niz 550 kcal, wkladka np. kielbasa lub porcja miçsna 
beztluszczowego gramatura 5 dag. Posilek ma spehiaC wymogi 4wnogciowe, wymogi sztuki 
kulinarnej i gotowany w danym dniu. Nie moze wyst4pi6 powtarza1no6 w ciqgu tygodnia tego 
samego rodzaju zup. 

2. Wykonawca owiadcza, ze posiada uprawnienia do wykonanie przedmiotu umowy j zobowiqzuje 
sic do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowizujqcymi w tym zakresie przepisami. 

1. Przedmiot zamówienia moe ulec zmianie w za1enoci od potrzeb Zamawiajqcego. 0 
zmianje Zamawiajqcy poinformuje, Wykonawce najpóniej na 3 dni przed rozpoczçciem 
kolejnego miesiqca telefonicznie lub za pomocq faksu. 

2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia tub zwiçkszenia przedmiotu zamówienia 
w danym miesiqcu, o czym Zamawiajqcy poinformuje, Wykonawcc w trybie wskazanym w 
§2ust. 1. 

3. Z tytulu zmiany przedmiotu zamówienia nie przyshiguje Wykonawcy adne roszczenie 
cywilnoprawne. 

§3 
1. Zamawiajqcy bçdzie skiadal Wykonawcy zamówienie na dany miesiqc telefonicznie tub za 

pomocq faksu najpóniej na 3 dni przed danym miesiqcem okre1ajqc i1oC posilków i i1o6 dni. 
2. Upowanionyrn do skiadania i odbioru kadorazowej dostawy jest pracownik szkoly. 

Wykonawca bçdzie wykonywal przedmiot umowy od dnia 02 stycznia 2020roku do dnia 
31 grudnia 2020 roku (w dniach nauki szkoly). 
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo rozwiqzania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku nie wywiqzania sic z umowy ze strony Wykonawcy lub nie 
wykonaniajej w sposób nieprawidlowy lub niestaranny. 





§5 
1 .Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiajcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie 

miesiçczne wynikajqce z faktycznie dostarczonej i1oci posilków w danym miesicu w oparciu o 
cenç jednostkowq jednego posilku uzgodnion4 na podstawie oferty cenowej w wysokoci: 
cena netto ..................zi (slownie..................................................... 

podatek VAT 	% kwota 	zi (slownie 
	

/ 

..................................................................................) 
cena brutto .................. zi (slownie..................................................... 

...................................................................................) 
2.Wynagrodzenie za przedmiot umowy platne bedzie P0 wykonaniu uslugi w terminie 21 dni od daty 

otrzymania faktury przelewem na konto Wykonawcy, p0 potwierdzeniu przez pracownika szkoly. 
5. Wynagrodzenie jednego posilku zostalo ustalone zgodnie z oferti. 
6. Wartoci umownego wynagrodzenia nie mote przekroczyá kwoty .......................zl 

§6 
1. W przypadku niewywi4zania sic mb niena1eytego wywizania sic Wykonawcy z niniejszej umowy 

Zamawiajcy mote potrqció z wynagrodzenia Wykonawcy kwotç równowartoci 10% 
maksymalnej wysokoci wynagrodzenia brutto. 

2. Je1i Wykonawca odstpi od wykonania umowy, zamawiajcy mote obciqyó go kari umownq w 
wysokoci nieprzekraczajqcej równowartoci 10% maksymalnej wysokoci wynagrodzenia brutto. 

3 .Przez nieprawidlowoó i niestarannoé w wykonywaniu przedmiotu umowy rozumie sic: 
- niezachowanie odpowiednich walorów smakowych przygotowywanych posilków, 
- niezachowanie odpowiednich temperatur przygotowywanych posilków. 

4.W przypadku wystipienia zatrué spowodowanych zlqjakogci4 posilkow Wykonawca 
dodatkowo zobowiizany jest pokryé wszelkie koszty dotyczqce leczenia i przeprowadzenia 
wszelkich koniecznych zabiegów sanitarnych w tym: dezynfekcji, deratyzacji. 

§7 
Wykonawca jest zobowiizany wykonaé przedmiot umowy z do1oeniem na1eytej starannoci 
fachowo zgodnie z obwi4zuj4cymi przepisami normami ywnociowymi, a w szczeg61noci 
odpowiada zajakoó, terminowi dostawç oraz przechowywanie prób dostarczonych posilków przez 
okres ich przydatnoci do spoycia w celu ewentualnej potrzeby przeprowadzenia badañ 
laboratoryjnych. 

§8 
Zmiana postanowieñ zawartej umowy mote nastqpió za zgodi stron wyra2oni na pimie pod rygorern 
niewa±noci takiej zmiany. 

§9 
Spory mogqce wyniknqó w zwizku z realizacjq niniejszej umowy poddajq pod rozstrzygniçcie Sqdu 
w1aciwego dia siedziby Zamawiajicego, p0 uprzednim polubownym zalatwieniu sprawy. 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sic przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 11 
Umowç sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, które otrzymuj: dwa egzemplarze 
Zamawiajicego , jeden egzemplarz Wykonawcy 

ZAMAWIAJACY 	 WYKONAWCA 





WYKAZ PODMIOTOW, DO KTORYCH BID4 REALIZO WANE DOSTAWY 
ORAZ NA KTORE NALEZY WYSTAWIAC FAKTURY 

-_= 

Gmina Leoncin 

ul. I. B. Singera3 
PUNKT ODBIORU 05-155 Leoncin 

531-16-66-399 13270471 
Szkola Podstawowa w 

Leoncinie  
im. _Jana _Pawla_II  

Gmina Leoncin 

PUNKT ODBIORU Nowe Grochale 40 
2 

Szkola Podstawowa w 05-155 Leoncin 531-16-66-399 13270471 
Glusku z siedzib4 w Nowych 

Grochalacli 
im. Kardynala 

Stefana Wyszyñskiego  

Gmina Leoncin 

Górki 67 
3 

PUNKT ODBIORU 05-155 Leoncin 531-16-66-399 13270471 
Szkola Podstawowa w 

Górkach im. PowstañcOw 
Styczniowych 

Gmina Leoncin 

ul. Partyzantów 3, 
4 531-16-66-399 13270471 

05-155 Leoncin Orodek Pomocy Spolecznej 
w Leoncinie 





Zalqcznik nr 1 do zapytania ofertowego 

OSWIADCZENIE 

Ja niiej podpisany 

(imie I nazwisko) 

PESEL* - ...................................................................................... 

NIP:* 

zamieszkaly.................................................................................... 

prowadzcy dziata1noé gospodarczj pod nazwj 

na podstawie wpisu do 

miejsce prowadzenia dziala1noci 

niniejszym informujç, e w stosunku do mnie: nie otwarto likwidacji, nie 
ogloszono upadIoci . 

miejscowoá i data 
/Podpis i pieczçé osoby uprawnionej 

do podpisywania oferty/ 

* niepotrzebne skre1iá 





Zalqcznik nr 2a 

(pieczqtka adresowa Wykonawey) 

NTP. .................................................... 

REGON.............................................. 
tel.: ..................................................... 
fax. ..................................................... 
e— mail: .............................................. 

FORM ULARZ CENOWO - OFERTOWY 

Zamawiajacy: 
Gmina Leoncin 
ul. Partyzantów 3 
05-155 Leoncin 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ..............................prowadzone w oparciu 

o art. 4 pkt. 8 Ustay z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843.) na:,, DOSTAWA CIEPLYCH POSILKOW DO SZKOL Z TERENU GMINY LEONCIN 

W ROKU 2020" 

JaIMy, niej podpisany/i, 

dzialajqc w imieniu i na rzecz: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cene jednostkowq w wysokoci (zupa + 

pieczywo): 

netto: 	zi, (slownie ziotych:__________________________________________________ ), 

podatek VAT 	%, stanowiqcy kwotç ______ zl(slownie zlotych:  

brutto: 	zi (slownie zlotych:  

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do .............................................roku. 

3. Owiadczamy, iz uwaamy sic za zwizanych niniejsz4 ofertq przed okres 30 dni !iczqc 

od daty wyznaczonej na skiadanie ofert. 

4. Owiadczamy, ze zapoznalimy sic z postanowieniami zawartymi w projekcie urnowy 

i zobowizujemy sic, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia 

urnowy w miejscu i terminie wyznaezonym przez Zamawiajcego. 

miejscowo i data 
/Podpis i pieczqtka osoby upowanionej 

do podpisywania oferty! 





Zalqcznik nr 4 

OWIADCZEN I E 

Wyrathm zgode na przetwarzanych moich danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit, a) 
rozporz4dzenia Parlainentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 	w 
sprawie ochrony osOb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie 	o ochronie 
danych osobowych), w tym danych przetwarzanych w systemie informatycznym administratora danych i 
poza nim, poprzez wykonanie obowhzkOw przez pracownikOw Urzçdu Gminy Leoncin, w celu udzialu w 
zapytaniu ofertowym oraz na potrzeby zwizane z reaIizacj, rozliczeniem i trwalock zadania. Zakres moich 
danych osobowych, co do któiych wyraam zgodç na przetwarzanie: imiç, nazwisko oraz pozostale dane 
wskazane w mojej ofercie. 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej 





Klauzula informacyjna dot przetwarzania danych osobowych 
(informacja dia uczestników zapytañ ofertowych) 

Na podstawie art. 13 ust. I i 2 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznyeh w zwiqzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujç, e: 

Administrator Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOjt Gminy Leoncin, 
danych z siedzibq w Urzçdzie Gminy Leoncin, przy ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, 

tel. 22/785-66-00, email: ug.leoncin@tlen.pl.  
Inspektor W Urzçdzie Gminy Leoncin zostal wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 

Ochrony Danych z 	którym 	mona 	sic 	skontaktowaá 	poprzez 	adres 	poczty 	elektronicznej: 
iod(leoncin.pI tub pisemnie (na adres administratora). 

Cele oraz podstawa Pani / Pana dane bçdq przetwarzane w celach przeprowadzenia postçpowania 
prawna przetwarzania w trybie Zapytania ofertowego i zawarcia umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b) ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych. 
Pani/Pana dane osobowe bçdq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Okres przez który Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoñczenia postçpowania o udzielenie zamówienia, 
dane bçdq a jeeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

przechowywane caly czas trwania umowy oraz zgodnie z zalqcznikiem Instrukcji Kancelaryjnej 
okretajqcym okresy archiwizowania dokumentów, przez okres 5 lat od dnia 
zakoñczenia postçpowania o udzielenie zamówienia, a umowy przez okres 10 lat. 
Dane 	osobowe 	mogq 	byó 	udostçpniane 	upowanionym 	pracownikom 

Odbiorcy danych Administratora, czlonkom organów Administratora, podmiotom dostarczajqcym 
lub utrzymujqcym infrastrukturç IT Administratora, uslugi prawne oraz innym 
podmiotom, ktorym Administrator w celu wykonywania praw i obowiqzków 
wynikajqcych z zawartych umów cywilnoprawnych powierzyl dane osobowe 
(procesorom), 	a takze 	organom 	uprawnionym 	do 	otrzymywania 	danych 
osobowych na podstawie przepisow prawa, w szczegolnoci w oparciu o art. 8 
oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zamówieñ 
publicznych 	 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 1 2018 z 
pón zm.). 
Przysluguje Pani/Panu prawo dostçpu do swoich danych osobowych, ich 

Prawa podmiotów usuniçcia, 	przenoszenia, 	sprostowania, 	ograniczenia 	przetwarzania, 	prawo 
danych wniesienia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody 

prawo do cofniçcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnoó z 
prawem przetwarzania, 	którego 	dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofniçciem; jak r6wnie2 prawo do wniesienia skargi do wlaciwego organu 
nadzorczego- Prezesa Urzçdu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja Dane osobowe 	osOb 	zarejestrowanych nie bqd4 przetwarzane 	w 	sposób 
o profilowaniu zautomatyzowany, w tym r6wnie2 w formie profilowania. 

Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywaá Pana/Pani danych osobowych 
Przekazanie danych do pañstwa trzeciego lub organizacji miçdzynarodowej, w tym r6wnie2 do takich 

w stosunku do których Komisja Europejska stwierdzila odpowiedni stopieñ 
ochrony. 

Podanie przez Pana/Pank danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny do 
skutecznego ziozenia oferty w Zapytaniu ofertowym I zawarcia umowy. 




