
GMINA LEONCIN 
05-155 Leoncin, uI. Partyzantów 3 

-tell 	22 785.:652(g5). 22.  185-6600 
NIP: 531-16-66-399 REGON: 013270471 

(Piecztka Zamawiajcego) 

Leoncin, dnia 05 listopada 2019 r. 

Znak sprawy: GKZP.271.z.o. 25 .2019 

Zapytanie ofertowe 

Postcpowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówieñ publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843.) ti. ponizej 30 000 EURO 

I. Zamawiajpcy: 
Gmina Leoncin 
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 
NIP 531-16-66-399; 
Adres do korespondencji: j. w. tel. (22) 785-65-82/85 , faks (22) 785-66-00 
ug.leoncin@tlen.pl  

Zaprasza do ziozenia ofert cenowych na zadanie p11. : ,,Udzielanie pomocy weterynaryjnej 
bezdomnym, rannym zwierzçtom z terenu gminy Leoncin wraz z zapewnieniem im opieki 
weterynaryjnej oraz wlaciwych warunków bytowania w czasie kwarantanny i Ieczenia w 
roku 2020". 

H. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uslugi po1egajcej na udzielaniu pomocy weterynaryjnej 

bezdomnym, rannym zwierzçtom z terenu gminy Leoncin wraz z zapewnieniem im miejsca pobytu, 
leczenia, transportu do miejsca pobytu z leczeniem 	i opieki weterynaryjnej oraz zapewnienie 
wlaciwych warunków bytowania w czasie kwarantanny i leczenia, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm. ) i ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzt (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1967 ze zm.) oraz innymi obowiqzujcymi w tym zakresie przepisami prawa. 

2. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia: 
Warunkiem przystpienia do wspólpracy jest: 
1) Podanie ryczattowego ( miesiçcznego) kosztu za udzielenie pomocy weterynaryjnej wraz z 

zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz wlaciwych warunków bytowania w czasie 
kwarantanny i Ieczenia oraz ponoszenia we wiasnym zakresie kosztów utrzymania i 
wykonywania wszelkich zabiegow do momentu wyleczenia, zejcia gmiertelnego, eutanazji lub 
adopcji z zastrzeeniem, ze zwierzçta pozostaJ4 w1asnoch Zamawiajqcego, któiy wyraza zgodç 
na ich adopcje. 

2) Wykonywanie obligatoryjnego czipowania poszkodowanych zwierzt (psow, kotów) przyjçtych 
pod opieke wraz z umieszczeniem nadanego numeru w centralnej ogólnopolskiej bazie SAFE-
ANIMAL identyfikacyjnej zwierzqt. Sterylizacja lub kastracja wyleczonego zwierzçcia przed 
oddaniem do adopcj i. 

3) Wykonywanie uslugi odlowienia i transportu zwierzqt uczestniczcych w kolizjach drogowych. 
3 .Wykonawca owiadcza, te posiada uprawnienia do wykonanie przedmiotu umowy. 
4. Wzór umowy stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
5. Wykonawea zwizany jest ofertq 30 dni. 
6. Bieg terminu zwiqzania ofert4 rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu skiadania ofert. 
7. Termin wykonania calego przedmiotu umowy tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

UI. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zalpczyé do oferty: 
1. Zamawiajcy wymaga, aby kazda oferta zawierala minimum nast(;pujjce dokumenty: 

1) wypelniony i podpisany przez Wykonawcç formularz ofertowe - wg zalczonych 
wzorów formularzy zalqcznik 1 



2) aktualne Zezwolenie na prowadzenie dzia1alnoci, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 
dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzjdku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1454 ze zm.) 

3) aktualna Decyzja o nadaniu numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 5 ust. 9 ustawy 
z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierz4t oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzt 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.). 

4) aktualna Decyzja o nadaniu numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 5 ust. 9 ustawy 
z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzqt 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.). 

5) owiadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach - zahlcznik nr 6. 
6) owiadczenie dot. dzia1alnoci gospodarczej - zalqcznik nr 3, 
7) owiadczenie - klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych- zalcznik nr 4, 
8) klauzula informacyjna zgodna z RODO - zalqcznik nr 5 

2. Postçpowanie prowadzone jest w jçzyku poiskim. 

IV. Informacle o sposobie porozumiewania sic Zamawiajpcego z Wykonawcami oraz 
przekazvwania owiadczeñ I dokumentów: 
Wszelkie owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy i Wykonawcy mog 
przekazywaé pisemnie, za pomocq faksu lub drogq elektroniczn. 

V. Osoby po stronie Zamawiajpce2o uprawnione do porozumiewania sic z Wykonawcami: 
1. Osob4 uprawnion4 do kontaktowania sic z Wykonawcami i udzielania wyjanieñ dotycz4cych 

postcpowania wjest insp. ds. zamówieñ publicznych i gospodarki komunalnej Barbara Kiciñska, 
tel. (22) 785-65-82/85 wew. 18 e-mail; ug.leoncintlen.pl, w sprawie przedmiotu zamówienia 
insp. ds. geodezji rolnictwa i ochrony grodowiska Teresa Mikuiska tel. (22) 785-65-82/85 wew. 22 
e-mail; ug.leoncin(tlen.pl 

2. Wykonawca mote zwróció sic do Zamawiaj4cego o wyjanienie istotnych warunków udzielenia 
zamówienia w godzinach pracy urzçdu tj.: poniedzialek godz. 9 00 - 17 pozostale dni od wtorku do 
pütkuod8°°do 16°°. 

VI. Miel see skiadania ofert. Oferte cenowp nalezy: 
- z1oy6 w siedzibie Zamawiajcego: Urzd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 
w zamkniçtej kopercie z dopiskiem ,, Udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym, rannym 
zwierzçtom". NIE OTWIERAC PRZED 02 grudnia 2019 r. godz. 14 00  lub 
- przeslaó faksem na nr (22) 785-65-82, 785-65-85, 785-66-00 wew. 15 
- przeslaó drogq elektroniczn4 adres e-mail ug.Ieoncin(t1en.p1 w terminie do dnia 02 grudnia 2019 r 

godz. 14 
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. 

VII. Opis sposobu obliczania ceny: 
1. Na zalczonym formularzu ofertowym, naley przedstawié poszczegolne ceny wykonania 

przedmiotu zamówienia (za1cznik nr 1) 
2. Wartoó cenow4 nalezy podaó w ziotych poiskich cyfr - z dokladnogciq do dwóch miejsc P0 

przecinku oraz slownie. 
3. Cena powinna zawieraC wszelkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
4. Wszelkie rozliczenia pomiçdzy Zamawiajcym, a Wykonawcq odbywaó sic bcdq w zlotych 

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

najniszq cenç umowm brutto wykonanego zamówienia i bçdzie zgodna z niniejszym zapytaniem. 
Ocena ofert dokonywana bçdzie wedlug nastçpujcego wzoru: 

najnisza cena ofertowa brutto 
C =  -----------------------------------------------------x 100 pkt. 

cena brutto oferty badanej 
6. Wykonawca okrela cenç realizacji zamówienia poprzez wskazanie cen jednostkowych netto/brutto 

obejmujqc4 kwotç podatku VAT. 
7. Kryterium wyboru ofert - cena 100 pkt. 
8. Kazdy oferent przed1oy tylko jedn4 ofertç. Oferta wykonawcy, ktOry przedlozy wiçcej niz jedn 

ofertç, zostanie odrzucona. 

VIII. Informacje o formalnosciach: 
1. 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, (oferta z najnitszq cen4 brutto) Zamawiajqcy powiadomi 

Wykonawcç. 
2. Zamawia cv zawrze umowç z wybranym Wykonawc p0 przekazaniu zawiadomienia 



o wyborze Wykonawcy, ale nie póniej nit w terminie zwiqzania ofert. 
3. Jeeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyli sic od zawarcia umowy, Zamawiajqcy 

wybierze kolejn4 ofertç najkorzystniejsz4 sporód zIoonych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postçpowania nie przyslugujq Wykonawcom Arodki ochrony prawnej okrelone w 
przepisach Ustawy Prawo zamówieñ publicznych tj. protest, odwolanie, skarga. 

5. Niniejsze postcpowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnçtrznych uregulowaniach 
organizacyjnych Zamawiaj4cego. Nie majq w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo 
zamówieñ publicznych. 

Zalgczniki: 
- formularz oferty - zal4cznik nr 1, 
- projekt umowy - zal4cznik nr 2, 
- owiadczenie dot. dzia1a1noci gospodarczej - zalcznik nr 3, 
- owiadczenie - klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych- zal4cznik nr 4, 
- klauzula informacyjna zgodna z RODO - zal4cznik nr 5, 
- owiadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach - zal4cznik nr 6. 

ZATWI 

05/11/2019 	
WOJT 

AdMr; ZQk 

osoby zatwierdzajqcej 	

4.

postçpowanie 



Piecztka wykonawcy/Iidera 
	

Zafcznik Nr 1 
wykonawców wystpujqcych wspól nie 

	
do zapytania ofertowego 

FORM ULARZ OFERTY 

Gmina Leoncin 

ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 

Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców) 

1. MADAM OFERTE na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie okreIonym w 
zapytanlu ofertowym zadania pn.,, Udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym, rannym 

zwierztom z terenu gminy Leoncin wraz z zapewnieniem im opieki weterynaryjnej oraz 

wtaciwych warunków bytowania w czasie kwarantanny i Ieczenia w roku 2020". 

2. OWIADCZAM, ie zapoznatem/am siq z warunkami wykonania zamówienia zawartymi w zapytanlu 
ofertowym i akceptujq je oraz 2e zdobytem/am konieczne informacje potrzebne do prawidtowego 
przygotowania oferty i zobowizuje siq w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego. 

3. OFERUJk realizacjq przedmiotu zamówienia w zakresie I na warunkach okreIonych w zaproszeniu do 

skiadania oferty cenowej I w projekcie umowy, tj. 

a. Ryczattowy miesiçczny koszt udzielenia pomocy weterynaryjnej rannemu w zdarzeniu drogowym 

zwierzciu, w tym równie±: odfowienie i transport do Iecznicy, udzielenie mu pomocy i przyjcia 

na Ieczenie wraz z wymaganq kwarantannq zwierzcia oraz przyjcia pod opiek na ten okres 

zwierzciawynosk bdzie ...............................................................................................................zt 

(stownie ztotych.  ................................................................................................................... ) /lszt./netto, 

b. koszt wykonania ustugi sterylizacji( lub kastracji) wynosk bdzie ..................................................zt 

(stownie ztotych .........................................................................................................................) /lszt./netto, 

c. koszt wykonania ustugi wszczepienia mikrochipu zwierzciu wynosk bdzie .............................zt, 

(stownie ztotych .... .................................................................................................................. ) /lszt./netto, 

Cenanetto razem a + b + c ..............................................................................................................................................zt 

(stownie ztotych ............................................................................................................................................................... 

Podatek VAT w wysokoci .............% co stanowi kwot 	..............................................................................................z{ 

(stownie ztotych ................................................................................................................................................................ 

Cena brutto podlegajqca ocenie (a + b + c) ............................................................................................................ zt 

(stownie ztotych . ... ...................................................................................................................................................... ). 

dnia......................... 

(podpis osoby uprawnionej sktadania 
owiadcze?i woli w imienlu z pieczqtkq wykonawcy) 



GKZP.272. .2019 	 Zatqcznik Nr 2 

do zapytania ofertowego 

Umowa Nr ............1.2019 

ZAPEWNIENIA CAtODOBOWEJ OPIEKI WETERVNARYJNEJ W PRZYPADKU ZDARZEF DROGOWYCH UDZIAtEM 
ZWIERZPT NA TERENIE GMINY LEONCIN 

Zawarta w dniu ................... ......................... 	w Urzdzie Gminy Leoncin pomidzy: 

Gminq Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, 

zwana w dalszej czci umowy Zleceniodawcq 
NIP: 531-16-66-399; REGON: 013270471, 
reprezentowanq przez: Wójta Gminy - Adama Mirostawa Krawczaka, 
przy kontrasygnacie Skarbnika- Marii Jolanty Zalewskiej, 

a flrmq/Iekarzem weterynaril .................................................................................................. 
(adres)........................................................................................................................................... 
NIP ................................................ . REGON ............................................................................ 

zwanq w dalszej treci Wykonawcq 

reprezentowanqprzer ........................................................................................................ 
zostata zawarta niniejsza UMOWA o nastpujqcej treci: 

§1 
1. Wykonawca zobowizuje siq do zapewnienia ca{odobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzer 

drogowych z udziatem zwierzqt na terenie gminy Leoncin zwane dalej przedmiotem umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) Calodobowq opiekq weterynaryjnq w przypadku zdarze,I drogowych z udzia{em zwierzqt na terenie gminy 

LEONCIN; 

2) Czas reakcji od chwili zgtoszenia, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu - do 2 godzin; 

3) W razie nieobecnoci Wykonawcy zobowizany jest on do wskazania osoby, która na czas nieobecnoci wykona 

uslugq w zastpstwie i spetni wszystkie warunki jakie postawione zostaty w postpowaniu OFERTOWYM. 

4) 0 fakcie o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca zobowizany jest powiadomi6 Zamawiajcego z 7 - dniowym 

wyp rzed zen ie m. 

5) Wykonawca we w{asnym zakresie dokona rozliczenia z osobq petniq zastpstwo. Zamawiajqcy w tym zakresie 

nie ponosi ±adnej odpowiedziaInoci. 
3. Potrzebq opieki weterynaryjnej zgtasza Wykonawcy upowaniony pracownik Zamawiajqcego drogq teIefoniczn. 

§2 

Umowa zostaje zawarta od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

§3 

1. Strony ustaIaj, 2e z tytutu realizacji niniejszej umowy Zamawiajcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie 

umowne w wysokoci ogótem. ....................... zi netto (stownie. .................. zt). ..................... zi brutto 

(stownie. .................. zt), ptatne miesicznie w wysokoci .................. zt brutto zgodnie z oferta cenowq 

Wykonawcy. 

2. Nale2nok zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy p0 stwierdzeniu wykonania przedmiotu 

umowy I zto±eniu faktury wystawionej na Zamawiajcego: NABYWCA: Gmina Leoncin 	 ui 

Partyzantów 3, 05-155 Leoncin NIP 531 - 16-66— 399 ODBIORCA: Urzd Gminy Leoncin uI Partyzantów 

3, 05-155 Leoncin w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury. 

§4 
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiqzuje siq do: 

1) przestrzegania przepisów prawa ujtych zwtaszcza w: 

a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) zwanej dalej ustawq 

o ochronie zwierzqt, 

b) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorób zakainych zwierzqt 	(Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1967 ze zm.) zwanej dalej ustawq o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwaiczaniu chorób zakanych 

zwierzqt, 

c) wtaciwych rozporzqdzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw. 



§5 

1. Wykonawca zobowizuje siq zaplacid Zamawiajqcemu karq umownq w wysokoci 10 % wartoci umownej, w 

przypadku odstqpienia od umowy z powodu okoIicznoci, które wynikfy z winy Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiqzany jest zapack Zamawiajcemu karq umownq w wysokoci 0,2% wartoci umownej, za 
kady dzieri zwtoki w wykonanlu prac. 

3. Zamawiajcy zobowiqzuje siq zaptacic Wykonawcy karq umownq w wysokoci 10 % wartoci umownej, w 

przypadku odstqpienia od umowy z powodu okoIicznoci, które wynikty z winy Zamawiajcego. 

4. Stronom stu±y prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajqcego wysokoé kary umownej. 

§6 
1. Zamawiajcy ma prawo odstpk od umowy w przypadku wiadomoci o tym, ze Wykonawca: 
1) zosta{ postawiony w stan Iikwidacji lub upad{oci; 

2) zostat wydany nakaz zajcia majqtku Wykonawcy; 

3) przystpi$ do rozwiqzania firmy; 

4) zawiesif dziatalnok gospodarcz; 

w terminie 14 dni, od powzicia wiadomoci o tych okoIicznociach. 

2. Zamawiajcy maze odstqpi6 od umowy ze skutkieni natychmiastowym w sytuacji raqcego naruszania przez 

Wykonawcq postanowierS niniejszej umowy, bqdi naruszenia przepisów prawa przez Wykonawc, które 

wptywafyby negatywnie na wykonywanie przedmiotu umowy. 

3. W przypadku odstqpienia przez Zamawiajcego od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za nalezycie 

zrealizowane prace. Zamawiajqcy winien ustaIk wartok naleycie zrealizowanych przez Wykonawcq prac. W celu 

ustalenia wartoci zrealizowanych prac Zamawiajcy bdzie wspó{pracowaf z Wykonawq. 

4. Odstqpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewanoci. Do owiadczenia o odstqpieniu od 

umowy nale±y dotqczy6 pisemne uzasadnienie. 

5. W przypadku zaistnienia innych przyczyn niz okreIone w ust. 1 i 2 odstpienie jest dopiero wtedy skuteczne, 

je±eli strona wypowiadajqca umowq wyznaczy drugiej stronie 14 dniowy termin do wypetnienia postanowierS 

umowy I poinformuje jq, e p0 bezskutecznym uptywie tego terminu odstqpi od umowy. 

6. Niezale±nie od przypadkOw, o których mowa w ust. 1 i 2 Zamawiajcy mo2e odstpk od umowy w sytuacji, gdy 

wykonanie umowy nie bdzie stuyfo interesowi publicznemu, czego nie mona byto przewidzie6 w chwili 

zawierania umowy, w terminie 30 dni, od powzicia wiadomoci o tych 3 okoIicznociach. W takim wypadku 

Wykonawca mote iqda6 jedynie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czci umowy. 

§7 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych 

przepisów wtaciwych dla przedmiotu zamówienia. 

2. Wszelkie spory wynikajce z realizacji treci niniejszej umowy, w przypadku nie osiqgniqcia porozumienia 	w 

drodze bezporednich negocjacji, poddawane bqdq orzecznictwu sdu powszechnego wfaciwego dia siedziby 

Zamawiajqcego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treci niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznoci. 

4. Umowa niniejsza sporzqdzona zostata w 2 jednobrzmicych egzemplarzach, pa jednym dia kazdej Stron. 

ZAMAWIAJACY 	 WYKONAWCA 



Za{qcznik nr 3 

do zapytania ofertowego 

OWIADCZENIE 

Ja ni±ej podpisany 

(imig i nazwisko) 

PESEL * - 

NIP:* 	 .................................................................. 

zamieszkay................................................................................................................................................. 

prowadzcy dzialainogd gospodarczq pod nazwq: 

na podstawie wpisu do: 

Miejsce prowadzenia dziata!noci: 

Niniejszym informuj, ie w stosunku do mnie nie otwarto Iikwidacji, nie ogtoszono upadtoci*. 

/ Miejscowo 	I data! 

/Podpis I pieczq6 osoby uprawnionej 

do podpisywania oferty/ 

*niepotrzebne skreIk 



ztl 14 

dnia . 

(miejscowo) 

OWIADCZENIE 

Kiauzula zgody 

Wyraam zgodQ na przetwarzanych moich danych osobowych, w tym danych przetwarzanych w systemie 

informatycznym administratora danych I poza nim, poprzez wykonanie obowizków przez pracowników Urzdu 

Gminy Leoncin wynikajcych z Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osOb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych I w 

sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogOlne rozporzqdzenie o 

ochronie danych) oraz zgodnie z ustawq z dnia 10 niaja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 

r., poz. 100). 

(czytelny podpis 

sktadajcego owiadczenie) 



Zatcznik Nr 5 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

(informacja dia uczestników zapytari ofertowych) 

Na podstawie art. 13 ust. 1 I 2 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych 

I w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne 

rozporzdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuj, ze: 

Administrator Administratorem 	Pani/Pana 	danych 	osobowych jest Wójt Gminy 	Leoncin, 

danych z siedzibq w Urzdzie Gminy Leoncin, przy ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, 

tel. 22/785-66-00, email: ugieoncin@tlen.pl.  

Inspektor W Urzdzie Gminy Leoncin zostat wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 

Ochrony Danych z 	którym 	mozna 	siq 	skontaktowad 	poprzez 	adres 	poczty 	elektronicznej: 

iod@leoncin.pl  lub pisemnie (na adres administratora). 

Cele oraz podstawa Pani / Pana dane bqdq przetwarzane w celach przeprowadzenia postpowania 

prawna przetwarzaniz w trybie Zapytania ofertowego I zawarcia umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b) ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe bdq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Okres przez który Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoóczenia postpowania o udzielenie zamówienia, 

dane bqdq a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

przechowywane caty czas trwania umowy oraz zgodnie z zaIcznikiem Instrukcji Kancelaryjnej 

okrelajcym okresy archiwizowania dokumentów, przez okres 5 lat od dnia 

zakoiiczenia postpowania o udzielenie zamówienia, a umowy przez okres 10 lat. 

Dane 	osobowe 	mogq 	by6 	udostpniane 	upowanionym 	pracownikom 

Odbiorcy danych Administratora, cztonkom organów Administratora, podmiotom dostarczajqcym 

lub utrzymujcym infrastrukturq IT Administratora, usugi prawne oraz innym 

podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowizkOw 

wynikajcych z zawartych umów cywilnoprawnych powierzyf dane osobowe 
(procesorom), 	a 	take 	organom 	uprawnionym 	do 	otrzymywania 	danych 
osobowych na podstawie przepisOw prawa, w szczególnoci w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zamówieri publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 z pon zm.). 

Przystuguje Pani/Panu prawo dostpu do swoich danych osobowych, ich usunicia, 

Prawa podmiotów przenoszenia, 	sprostowania, 	ograniczenia 	przetwarzania, 	prawo 	wniesienia 

danych sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo do 

cofnicia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnog6 z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem; jak 

równie± prawo do wniesienia skargi do wfaciwego organu nadzorczego- Prezesa 
Urzdu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja Dane osobowe osób zarejestrowanych nie bqdq przetwarzane w sposób 

o profilowaniu zautomatyzowany, w tym rOwniez w formie profilowania. 

Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywa 	Pana/Pani danych osobowych 

Przekazanie danych do paristwa trzeciego tub organizacji midzynarodowej, w tym równiez do takich 

w stosunku do których Komisja Europejska stwierdzia odpowiedni stopieó 

ochrony. 

Podanie przez Pana/Paniq danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny 

skutecznego ziozenia oferty w Zapytaniu ofertowym I zawarcia umowy 



Zatqcznik Nr 6 

dnia 	.2019 r. 

OSWIADCZENIE 

0 NIEZALEGANIU W PODATKACH I W OPLATACH SKARBOWYCH 

wiadoma odpowiedziaInoci karnej za sktadanie fa{szywych owiadczeri wynikajqcej z art. 29Th1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1600), 

DANE identyfikacyjne - identyfikator NIP.......................................................................................................................... 

Imiona....................................................................................................................................................................................... 

Nazwisko................................................................................................................................................................................. 

dataurodzenia...................................................................................................................................................................... 

Adressiedziby.......................................................................................................................................................................... 

(wnioskodawcy) 

Owiadczam co nastpuje: 

Ja niej podpisana owiadczam, ie nie posiadam zalegtoci podatkowych ani skarbowych, oraz, 2e wobec mnie 

nie jest prowadzone zadne postpowanie egzekucyjne w administracji ani postpowanie egzekucyjne inne ni± 

podatkowe zobowiqzania a take, ze nie jest prowadzone wobec mnie postpowanie w sprawach o przestpstwa 

skarbowe lub wykroczenia skarbowe - wg stanu na dzie6 30 wrzenia 2019 r. 

(Podpis z podaniem nazwiska I imienia 

oraz piecztka wnioskodawcy) 


