
 
 

 

P.373.17.2021                                                   Włodawa, dnia   24.05.2021r. 
 

 

 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E 

do złożenia oferty cenowej  

 
na usługę: „Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych dróg powiatowych w 

Okunince 

 

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 130.000 PLN.  

 

1. Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

usługę pn.: „Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych dróg powiatowych w 

Okunince”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Usługa będzie polegać na wykonaniu robót związanych z utrzymaniem czystości w pasie drogowym 

dróg powiatowych w sezonie letnim tzn. os dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2021r. Szczegółowy 

zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3. Warunki udziału w postepowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają sprzęt niezbędny do 

realizacji zamówienia: 

1) Ciągnik z przyczepą lub samochód dostawczy - 1 szt. 

2) Zamiatarka doczepna lub samojezdna - 1 szt. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca  

przedłoży wykaz sprzętu - Załącznik Nr 3. 

 

4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 1.06.2021r. do dnia 30.09.2021r.  

 

5. Termin sposób i miejsce złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym do dnia 27.05.2021r.  do godziny 10.00 

 dostarczyć osobiście 
 pocztą lub kurierem na adres:  Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie, 22 – 200 Włodawa, 

ul. Lubelska 60 

Oferta powinna zawierać: miesięczny i całkowity koszt brutto wykonania przedmiotu zamówienia 

– zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2.  

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się:  

 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. 

Zapytania należy kierować na adres mailowy:  planowanie@zdpwlodawa.pl  

 

 

mailto:planowanie@zdpwlodawa.pl


 
 

7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami:  
 

 najniższa cena ofertowa brutto za całość zamówienia. 

 

8.Warunki umowy oraz określenie zmian umowy zawarte zostały w Załączniku nr 4 do 

zaproszenia – Wzór umowy. 

 

9. Informacje dodatkowe  

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

4. Wykonawca jest związany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz                 

z upływem terminu składania ofert. 

 

10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 

60, 22-200 Włodawa, tel./fax - 82 5725513, adres e-mail - sekretariat@zdpwlodawa.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego znak: 373.6.2021 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku 

prawnego przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

7. Posiada Pani/Pan następujące prawa względem swoich danych osobowych: prawo do dostępu 

(art. 15 RODO), prawo do sprostowania (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania 

(art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO); 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo: do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO), do 

przenoszenia danych (art. 20 RODO), do sprzeciwu wobec przetwarzania (gdyż podstawą 

prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania (art. 22 RODO); 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane poza UE; 

12. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy PZP;  

13. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (prawo 

dostępu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu; 

14. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenie przetwarzania), 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu. 

 



 
 

Podstawy prawne 

 Rozporządzenie 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) - RODO 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - ustawa PZP 

 

 

 

         Dyrektor 

 

                                                                                               /-/ inż. Marcin Łopacki 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 - wykaz sprzętu  

4. Załącznik nr 4 - umowa - wzór  

 


