29.11.2019

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie
81-866 Sopot,
ul. Mickiewicza 49

Zapytanie ofertowe
Dom Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot NIP 585 145 61 22
w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r z póź. zm. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz uregulowaniami
wewnętrznymi Dyrektora DPS, zaprasza podmioty mające doświadczenie w obsłudze
jednostek użyteczności publicznej (własnym transportem).
I.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sopocie:
Świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie dezynsekcji,
dezynfekcji i deratyzacji, w siedzibie Zamawiającego w Sopocie, 81-866 Sopot, ul. Mickiewicza
49. wg opisu określonego w załączniku nr 2 (projekt umowy). Usługi te będą wykonywane na
zasadach określonych przez Program zwalczania Szkodników w DPS Sopot, który w miarę
potrzeb należy zaktualizować.
1. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania i późniejszego prowadzenia pełnej dokumentacji
HACCP w zakresie wykonywanych usług.
2. Powierzchnia całkowita budynków objętych usługą wynosi ok 4 250 m2 plus Ogród zimowy o
powierzchni 250 m2.
3. Wykonawca wykona usługi zatrudniając własnych, przeszkolonych w zakresie wykonywania tego
samego rodzaju usług pracowników, przy użyciu własnych narzędzi do pracy oraz własnych
preparatów nietoksycznych posiadających aktualną rejestrację Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej lub rejestrację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych, bez potrzeby opuszczania obiektu przez pacjentów i pracowników wyżej
wymienionych obiektów. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie warunków pracy
swoich pracowników i wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.
II.
Typ obiektu:
Budynek użyteczności publicznej
III.
Termin realizacji zamówienia:
od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
IV. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy ( załącznik nr 1) wraz z odpowiednią tabelą,
opatrzony podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego
(art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2015 r. , 2164))
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wg. załączonego wzoru.
III. Warunki realizacji umowy
1. Należność z tytułu umowy będzie regulowana na podstawie faktury Wykonawcy,
przelewem na jego konto wymienione w fakturze, w terminie 14 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
2.
Ceny jednostkowe wyszczególnione w formularzu cenowym mogą być
waloryzowane, zgodnie ze wskaźnikiem k w a r t a l n y m wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa GUS.
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane począwszy od 1 maja 2020., nie częściej
jednak niż raz na kwartał. Podstawą waloryzacji jest wzrost cen za kwartał

poprzedzający wzrost wskazany w punkcie powyżej. Waloryzacja przysługuje Wykonawcy,
jeżeli wskaźnik ten przekroczy w poprzedzajacym kwartale co najmniej 5%.
IV. Kryterium oceny ofert:
1. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
2. Cena 100 %
3. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
4. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
V. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferta musi obejmować wszystkie części zapytania ofertowego. W ofercie należy
zaoferować cenę brutto obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją
poszczególnych usług dla DPS Sopot.
2. Ofertę w formie pisemnej – tradycyjnej w zamkniętym opakowaniu,
zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający przypadkowe zapoznanie się z treścią
oferty, opatrzonym napisem:
„Oferta na usługę Świadczenie przez Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego usług w zakresie dezynsekcji,
dezynfekcji i deratyzacji
dla Domu Pomocy Społecznej w Sopocie na 2020 rok”
należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, 81-866 Sopot ul. Mickiewicza
49 pok. 151 do dnia 15.12. 2019 r do godz. 15.00.
3. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego)
konieczne jest przesłanie kserokopii oferty faksem lub drogą elektroniczną w
terminie wyznaczonym do składania ofert.
4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych o zamówieniu.
6.

Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia
wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie
wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

7. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
8.

Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku
informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
www.dpssopot.pl, w zakładce BIP

postępowania zamieszczając
na
stronie internetowej

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na
każdym jego etapie bez podania uzasadnienia
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
Agnieszka Cysewska
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Iloną Gajewską, tel. 58 551 23 18
w. 109, Fax. 58 710 15 20, adres e mail: dps@dpssopot.pl, godz. pracy sekretariatu 7.30 –
15.30

Zał.nr 1

……………………………………
Pieczątka Wykonawcy
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
uL . Mickiewicza 49
81-866 Sopot
FORMULARZ OFERTOWO CENOWY
Nawiązując do zaproszenia składania ofert z dnia 29.11.2019r. na:
„Świadczenie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji dla Domu Pomocy Społecznej w
Sopocie w roku 2020”
składam niniejszą ofertę:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Lp

Przedmiot zamówienia

Cena brutto

1

Aktualizacja dokumentacji HCCP (X 1na początku współpracy)

2

Dezynsekcja, Dezynfekcja, Deratyzacja zgodnie z opisem
w umowie tj.: uzupełnienie lub wymiana z montażem urządzeń deratyzacyjnodezynsekcyjnych (2 x w roku):
a) stacja deratyzacyjna – 5 szt.
b) stacja żywołowna – 3 szt.
c) detektor owadów – 8 szt.

3

Oprysk ciśnieniowy przestrzenny pokoju gościnnego pow. 13,5 m2 (materace,
kołdry, poduszki, meble tapicerowane, szafki nocne i ubraniowe, węzeł sanitarny) –
jeżeli będzie występowała potrzeba

4

Przyjazd interwencyjny (należy skalkulować koszt dodatkowej deratyzacji)

5

Przyjazd interwencyjny (należy skalkulować koszt dodatkowej dezynsekcji)
Ogółem:
W cenę usługi należy wliczyć koszty materiałów eksploatacyjnych oraz koszty dojazdu do budynków
Domu Pomocy Społecznej Sopocie przy ul. Mickiewicza 49.

Cena ofertowa za całość wykonania usługi (poz. OGÓŁEM tabeli):
Brutto : ………………… zł (słownie………………………………….........................zł).
Posiadamy wdrożony system HACCP – tak/nie - …………………………………….
2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i
realizacji przyszłego świadczenia umownego.
3. Terminy (m-ce) realizacji usług : ……………………………………………….
4. Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
..................................................... tel. kontaktowy…………….., faks: …………….
4. Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym.
6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji usług własnym transportem na własny
koszt i ryzyko w siedzibie Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej
działalności.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń..
9. Zobowiązujemy się w przypadku dokonania wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
11. Oferujemy termin płatności 14 dni.
Jednocześnie stwierdzam, iż jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem
nieprawdziwych oświadczeń i dokumentów.

………………………………………
(miejscowość i data)

..............................….................................
podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych
do występowania w imieniu wykonawcy

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA Nr………………………

Dotycząca wykonania przedmiotu zamówienia pn.
„Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji dla Domu Pomocy Społecznej w
Sopocie, Sopot ul. Mickiewicza 49 w roku 2020”.
zawarta w dniu …………………………………... w Sopocie, pomiędzy:
Gminą Miasta Sopotu z siedzibą w Sopocie (81-704) przy ul. Kościuszki 25/27,
NIP 585-141-19-41
(57-200) NIP 887-162-92-54 reprezentowaną przez
Dyrektora DPS Sopot – p. Agnieszkę Cysewską
Zwaną dalej „Zamawiającym”
a : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez :
-

............................................................... ..............................................................

Zwanymi dalej Stronami.
§1
Przedmiotem umowy jest „Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji
dla Domu Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Mickiewicza49” w odstępach czasu nie dłuższych
niż sześć miesięcy (wiosna i jesień) w obustronnie uzgodnionych terminach w roku 2020. Usługi
świadczone będą zgodnie z Dokumentacją obowiązującym w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.

§2

Monitoring całości obiektów z następczą dezynsekcją, dezynfekcją, deratyzacją profilaktyczną
wektorów szkodliwych mikroorganizmów przeprowadzany będzie z zastosowaniem
nietoksycznych, bezwonnych, niebrudzących, nie pozostawiających żadnych plam, śladów,
zabrudzeń czy uszkodzeń powierzchni, niealrgizujących oraz nie powodujących jakichkolwiek
uciążliwości, w tym organizacyjnych dla personelu, mieszkańców DOMU użytkowników
pomieszczeń (bez konieczności sprzątania, wietrzenia i odkażania) bezpiecznych i skutecznych
preparatów.
§3
1. Usługi będą wykonywane w czasie nie dłuższym niż zawarte jest to w paragrafie 1 niniejszej
umowy.
2. Odbiór wykonanej usługi będzie się odbywał na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę
protokołu DDD, zawierającego zapis wykonanych czynności, zastosowanej substancji aktywnej,
jej stężenia wraz z numerem pozwoleń oraz potwierdzenia wykonania usługi przez pracownika
Działu Administracyjnego Zamawiającego.
3. W przypadku pojawienia się insektów, owadów lub gryzoni, w ramach niniejszej umowy
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia usługi dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji
„interwencyjnej” w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
a) w zakres działań związanych z deratyzacją wchodzi zwalczanie szczurów, gryzoni, łasic,
kun itp.
b) w zakres działań związanych z dezynsekcją wchodzi zwalczanie:
- owadów biegających i pełzających na zewnątrz i wewnątrz obiektów (m.in. mrówki
wszelkiego
rodzaju, prusaki, karaluchy, wije, wesz odzieżowa itp.)
- owadów latających na zewnątrz i wewnątrz obiektów, w tym całkowita likwidacja much,
gniazd
szerszeni, os oraz skupisk biedronek itp.
4. W przypadku wezwania opisanego w pkt. 3, Wykonawca ma obowiązek interweniować w ciągu
24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.
5. W zakresie dezynfekcji- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do wezwania
Wykonawcy w celu pełnego odkażanie pomieszczeń.
6. W przypadku konieczności powtórzenia zabiegów dezynsekcji i deratyzacji Wykonawca jest
zobowiązany wykonać usługę na własny koszt.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stacji deratyzacyjnych na czas obowiązywania
umowy w miarę potrzeb uzupełnić obecną ilość stacji. Są one rozłożone wokół wszystkich
obiektów Zamawiającego na podstawie opracowanego planu monitoringu deratyzacji. Stacje
deratyzacyjne powinny być w formie tunelu, odpowiednio oznakowane ostrzegającymi opisami i
tak zabezpieczone, aby gryzonie nie wynosiły trutki poza karmnik. Wszystkie karmniki powinny
być ponumerowane i zamontowane na stałe do ściany lub podłoża. Koszt zapewnienia stacji
deratyzacyjnych należy ująć w cenie oferty. Akcje deratyzacyjne odbywać się będą zgodnie

2.
3.

4.

5.
6.

8.

9.

dwustronnie uzgodnionymi terminami. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego wymieniania
trutki w stacjach oraz do usuwania i utylizacji padłych gryzoni i resztek trucizny.
Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt
sprzętu i środków koniecznych do wykonywania przedmiotowej usługi.
Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania środków chemicznych posiadających wymagane
prawem atesty i zezwolenia Ministerstwa Zdrowia i Opieki Zdrowotnej oraz PZH świadczące o
tym, że odpowiadają aktualnym wymogom i są dopuszczone do stosowania w obiektach służby
zdrowia i respektowane przez UE. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do umowy
„Wykazu środków chemicznych”, które będą używane do świadczenia usługi na terenie Domu
Pomocy Społecznej w Sopocie (zał. nr 3 do zapytania ofertowego), odpowiednich według
przeznaczenia do pomieszczeń, zgodnie ze sztuką wykonywania usług dezynfekcji, dezynsekcji i
deratyzacji.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że wszystkie środki chemiczne, które
będą stosowane na terenie Zamawiającego posiadają wymagane prawem atesty i zezwolenia
oraz że są dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia.
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wszystkie wykonane prace
dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) dostarczenia – aktualizowaniu planu rozmieszczenia stacji deratyzacyjnych wokół obiektów
Zamawiającego,
b) zapewnienia i wyposażenia stacji deratyzacyjnych na czas obowiązywania umowy,
c) opracowania - aktualizowania planu monitoringu deratyzacji wokół obiektów
Zamawiającego. Plan ten wykonawca dostarczy do Działu Administracyjnego DPS w Sopocie
w ciągu 14-tu dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania osób przebywających na terenie obiektów
Zamawiającego, w których wykonywana będzie usługa, z instrukcją „Zasady bezpieczeństwa dla
korzystających z usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji”. Wykonawca zobowiązany będzie
się do dostarczenia instrukcji najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy.
W razie konieczności wykonania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji częściej niż w terminach
określonych § 1 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi w
ramach dodatkowego wynagrodzenia określonego w ofercie jako „interwencyjny”

§5
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług zatrudniając własnych, przeszkolonych
pracowników w tego rodzaju usługach oraz przy użyciu własnych urządzeń i stosowaniu
preparatów nietoksycznych posiadających aktualną rejestrację PHZ i MZiOS. Usługi będą
wykonywane w obecności użytkowników budynków tj.: personelu i mieszkańców DPS.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie warunków pracy swoich pracowników i
wykonywanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy danych uzyskanych przy wykonywaniu
usług. Nie wolno mu bez zgody Zamawiającego ujawnić wyników prac wobec osób i instytucji
trzecich.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikację do wykonywania usług oraz ponosi
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi i zwierząt domowych z tytułu wykonywanych
czynności.
5. Usługi określone w § 1 niniejszej umowy będą wykonywane na zasadach określonych przez
Program Zwalczania Szkodników w DPS Sopot, który w miarę potrzeb należy zaktualizować.
6. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania i późniejszego prowadzenia pełnej dokumentacji
HACCP.
7. Zestawienie powierzchni należących do Domu Pomocy Społecznej w Sopocie:
a) budynek główny nr 1 – 4 250 m2
b) Ogród zimowy – 250 m2
Ogółem powierzchni – 4500,0 m2
§6

1. Strony ustalają, że cena brutto wynosi …………….… zł ( słownie: ……………………......... zł)
2. W przypadku zmiany stawki VAT zmiana ceny brutto zostanie wprowadzona na podstawie
aneksu do umowy.

3. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu dokonanego na rachunek Wykonawcy nr

rachunku ………………………………………………..………………
w terminie 14 dni po przedłożeniu faktury/rachunku przez Wykonawcę w siedzibie
Zamawiającego lub drogą elektroniczną i potwierdzeniu wykonania zlecenia ze strony
Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią, pod sankcją odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego.
6. Faktury winny być wystawiane na:
Nabywca: Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, NIP 585-141-19-41
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku „Zamawiającego”
§7
1. Wykonawca gwarantuje, że wykona usługi dezynsekcji i deratyzacji zgodnie z zasadami
współczesnej sztuki dezynsekcyjnej obowiązującej w tym zakresie oraz zgodnie z PN.
2. Na wykonane usługi Wykonawca każdorazowo udzieli Zamawiającemu 3 miesięcznej gwarancji.
3. W przypadku stwierdzenia, że w okresie gwarancji w pomieszczeniach, w których była
wykonana usługa wystąpi ponownie konieczność wykonania dezynsekcji lub deratyzacji,
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego wykona usługę na swój koszt w terminie 24 godzin od
momentu zgłoszenia reklamacji.

§8
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony z okresem obowiązywania: od dnia 01.01.2020 r. do
dnia 31.12.2020 r.
2. Umowę można rozwiązać za porozumieniem stron lub każda ze stron może ją wypowiedzieć na
piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie nastąpiło.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku rażących uchybień podczas realizacji przedmiotu umowy lub wykonywanie jej w
sposób nienależyty.
§9
Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy
w wysokości 1 % wartości niezrealizowanej w terminie usługi za każdy dzień zwłoki, liczony od
dnia wezwania Wykonawcy do wykonania usługi.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej
części umowy brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę Wykonawcy w przypadku, gdy ten
dopuści się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części;
3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub jej części było następstwem niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Sprzedawcy przez jego podwykonawców.
4. Zamawiający ma prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
5. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy
wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone,
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.
§ 10
Klauzula arbitrażowa
1. Ewentualne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
Nadzór nad prawidłową realizacją umowy sprawują:
- ze strony zamawiającego:
…………………………………Tel. ………….……, adres e-mail ………..…….
lub
…………………………………Tel. …………..……, adres e-mail ………..…….

- ze strony wykonawcy: …………………………………Tel. …………….…, adres e-mail ………..…….
§ 12
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, chyba że konieczność takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna.
§ 13

1. Wymienione w umowie załączniki stanowią jej integralną część.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

WYKONAWCA

…………………………

ZAMAWIAJĄCY

………………………….

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego

WYKAZ ŚRODKÓW-PREPARATÓW JAKIE WYKONAWCA
BĘDZIE STOSOWAŁ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

wykonanie usługi:
„Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji dla Domu Pomocy Społecznej w
Sopocie, Sopot ul. Mickiewicza 49 w roku 2020”

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa stosowanego środkapreparatu

Działanie
(przeznaczony do zwalczania…………..)

Zał. nr 4 do Zapytania ofertowego
Sopot 29.11.2019r.

INFORMACJA

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), dalej „RODO”, informuję, że:
§

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Sopocie. przy ul.
Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

§

inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie jest Pani Violetta
Chmielak, telefon 58 551 23 18

§

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 „świadczenie usługi w
zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji dla Domu Pomocy Społecznej Sopocie w roku 2020”

§

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o
regulamin obowiązujący w DPS.

§

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ich niezbędnego wykorzystania w celu
zrealizowania zamówienia publicznego.

§

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 osobowych;
− 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;

− 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.

