
Załącznik nr 3 
Do Procedur postępowania przy zapytaniu ofertowym 

   
 Płock 8.12.2022  

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 zł 
 

 
1. ZAMAWIAJĄCY – Gmina Miasto Płock  Zespół Szkół Technicznych w Płocku                            

al. Kilińskiego 4,   09-402 Płock zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia 
publicznego dla zadania pn.  

 

Wywóz odpadów komunalnych dla Zespołu Szkół Technicznych w Płocku  w roku 2023 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
3. Przedmiotem zamówienia jest:  

Wywóz odpadów komunalnych dla Zespołu Szkół Technicznych w Płocku w roku 2023 

wg szacowanych ilości wymienionych w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1. 
 

4. Miejsce i termin realizacji zamówienia:  
 

a) Miejsce  wykonania przedmiotu zamówienia   
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PŁOCKU, AL. KILIŃSKIEGO 4, 09-402 
PŁOCK 

 

b) Termin wykonania przedmiotu zamówienia     
1 STYCZNIA 2023- 31 GRUDNIA 2023 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

1) zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej WWW.zstplock.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

2) zaleca  się złożyć ofertę na załączonym – Formularzu oferty - załącznik nr 2 
3) ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej: pocztą, kurierem, 

osobiście w zamkniętej kopercie pn. Wywóz odpadów komunalnych dla Zespołu 
Szkół Technicznych w Płocku w roku 2023  w Zespole Szkół Technicznych w Płocku 
z dopiskiem: Nie otwierać przed 20 grudnia 2022 godz. 12:00 

4) wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę; 
5) zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji   

zamówienia; 
6) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

 
6. Wymagania stawiane wykonawcy:  
 

Terminowy odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do   
31 grudnia 2023 roku z nieruchomości położonych: 
 
a) przy ulicy Kilińskiego 4  Płocku 
b) przy ulicy Kilińskiego 4a w Płocku 
c) przy ulicy Norbertańska 11 w Płocku 

 
7. Termin i miejsce składania ofert 

 
1) Ofertę należy złożyć w  terminie do dnia  19 grudnia 2022 roku do godz. 15:00   w 

sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku al. Kilińskiego 4, 09-402 Płock.   
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

about:blank


3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2022 roku o godzinie 12:00 w Gabinecie 
Dyrektora Szkoły. 

 

8. Kryteria wyboru ofert: 
 

1) Kryterium oceny ofert - 100 % cena 
2) W przypadku zaproponowania tej samej ceny, Dyrektor Szkoły może zaprosić oferentów 

do złożenia ofert ustnych. 
3) Dyrektor Szkoły może zwrócić się do każdego oferenta o złożenie w wyznaczonym 

terminie wyjaśnień dotyczących jego oferty. 
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która będzie spełniała 

wymogi formalne. 
5) Dyrektor Szkoły może bez podania przyczyny: 

a) zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty;  
b) unieważnić postępowanie.  

 
8.   Osoba uprawniona do kontaktu: 
 

  Anna Kiełbasa- tel. 24 364-27-40 
 

9. Wybór ofert i zlecenie realizacji zamówienia:  
 

1) O wynikach wyboru oferty Zamawiający poinformuje oferentów biorących udział w 
postępowaniu na ich pisemny wniosek. 

 

2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony telefonicznie 
przez Zamawiającego. 

 
 

10. Klauzula informacyjna  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Technicznych w Płocku, adres: al. 
Kilińskiego 4, 09-402 Płock, e-mail: zstrodo@zstplock.pl, telefon: (24) 364 27 30. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: email: iod@zjoplock.pl, telefon 24 364 89 34. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (realizacja obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze danych), art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (wykonanie zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi) ) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (ważny interes publiczny). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb zawarcia wyboru najkorzystniejszej oferty 
wykonawcy. 

5. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia zamówienia publicznego. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów 
prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. 
Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele 
Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych.  

7. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez 5 lat. 
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8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

10. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) prawo dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma 
możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim 
zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób;  

b) prawo do sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może 
żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane lub ich 
treść zostały błędnie zebrane; 

c) prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać 
usunięcia jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy przetwarzanie jest 
niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, 
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy 
publicznej powierzonej administratorowi; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą 
może  
w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu 
takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich 
przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek 
uzasadniających ograniczenie przetwarzania; 

e) prawo do przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie  
w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie 
ma charakter zautomatyzowany; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w 
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje 
jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO 
(interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora). 

11. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 

Do Procedur postępowania przy zapytaniu ofertowym 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do umowy cywilnoprawnej 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Technicznych w Płocku, adres: al. Kilińskiego 
4, 09-402 Płock, e-mail: zstrodo@zstplock.pl, telefon: (24) 364 27 30. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: email: iod@zjoplock.pl, telefon 24 364 89 34. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (realizacja obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze danych), art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (wykonanie zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) 
) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (ważny interes publiczny). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb zawarcia umowy i w celu jej wykonania. 

5. Podanie danych osobowych jest konieczne dla potrzeb zawarcia umowy i wykonania celu, który jest 
przedmiotem tej umowy. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, 
bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator 
może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na 
podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

7. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez 5 lat od momentu wygaśnięcia umowy lub ustania 
ewentualnych roszczeń. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

10. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) prawo dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma 
możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, 
w jakim celu oraz w jaki sposób;  

b) prawo do sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może 
żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane lub ich treść 
zostały błędnie zebrane; 

c) prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać 
usunięcia jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy przetwarzanie jest 
niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, 
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej 
powierzonej administratorowi; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może  
w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego 
żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich 
przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek 
uzasadniających ograniczenie przetwarzania; 

e) prawo do przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie  
w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, 
a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w 
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje 
jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO 
(interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora). 
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11. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu00-193 Warszawa), jeśli uzna 
Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.  



 


