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 DAT-2601-3/20                Jelenia Góra 16.01.2020r. 
 

     ZAPROSZENIE    
 
 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej 
na dostawę chemii basenowej w okresie 01.02.2020r. – 31.01.2022r. (24 miesiące) Prosimy o 
przedstawienie oferty cenowej zgodnie  z załączonym formularzem oferty.  
 
- Formularz ofertowy określa dwuletnie zapotrzebowanie na środki chemii basenowej. Dostawy 
będą odbywać się sukcesywnie, trzy lub cztery razy w roku (raz na kwartał, począwszy od lutego 
2020r.) Zamawiający każdorazowo określi bieżące zapotrzebowanie a Wykonawca zobowiązany 
będzie do realizacji dostawy w ciągu 7 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego 
zapotrzebowania. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej bądź większej ilości 
chemii basenowej niż określona w formularzu ofertowym. 
 
- Cena ofertowa powinna obejmować także dostawę towaru, rozładunek z samochodu oraz 
każdorazowy odbiór pustych opakowań po preparatach chemicznych. Cena jest niezmienna                    
w okresie realizacji zamówienia ( 2 lata). 
 
- Preparaty powinny posiadać odpowiednie atesty oraz świadectwa jakości przedstawiane przy 
każdej dostawie. 
 
- Miejsce dostawy: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 
18, Kryta Pływalnia. 
 
Jako uczelnia państwowa preferujemy płatność w formie przelewu po zrealizowaniu dostawy                 
i otrzymaniu faktury. 
 
Ofertę należy złożyć do dnia 22.01.2020r. do godziny 12:00 w siedzibie uczelni  - Karkonoska 
Państwowa Szkoła Wyższa ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra lub przesłać na adres mailowy:  
joanna.sztando@kpswjg.pl 
W razie pytań należy kontaktować się z Panem Marcinem Michalakiem tel. 75-64-53-340. 
 
Z góry dziękujemy za odpowiedź. 
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Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postepowaniem                           
o udzielenie zamówienia publicznego 
 
Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, Zamawiający  informuje, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa               

w Jeleniej Górze  ul. Lwówecka 18,  58-503 Jelenia Góra  
 inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w 

Jeleniej Górze jest Jerzy Szelinger, kontakt: tel: 75 64 53 321, jerzy.szelinger@kpswjg.pl. 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa chemii 
basenowej dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze” 

 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;   

 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; 

 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

                                                 
1
 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
2
 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


