Zaproszenie do składania ofert

Polska Akademia Nauk niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku
cen na wykonanie czynności mających na celu uprzątnięcie i wywóz wyrzucanych
przez przypadkowe osoby śmieci z niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 5/5
i 12/1 obręb 5 w miejscowości Jabłonna w woj. Mazowieckim w okresie 1 miesiąca
od dnia podpisania umowy.
Przedmiotowe działki:
5/5 - powierzchnia 19,2563 ha
12/1 – powierzchnia 19,3288 ha
W skład odpadów znajdujących się na w/w działkach wchodzą m.in.: odpady z
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych (gruz, beton, dachówki, szyby
i ramy okienne, plastikowe części samochodów), odpady opakowaniowe oraz inne
zmieszane odpady komunalne. Odpady znajdują się w kilku stertach.
W skład zlecenia wchodzi zebranie i wywóz odpadów oraz przekazanie zleceniodawcy
kart przekazania odpadów.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Polska Akademia Nauk
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
Dane kontaktowe:
Biuro Organizacyjno-Majątkowe PAN
Dział Nadzoru Właścicielskiego
tel. 22-182-64-37, 22-182-64-35
bom@pan.pl
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:15-16:15
Opis zakresu usługi:
Wykonanie czynności niezbędnych do uprzątnięcia i wywozu śmieci z działek
ewidencyjnych nr 5/5 i 12/1 obręb 5 w miejscowości Jabłonna w województwie
mazowieckiem.
Wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia celem
sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac, będących przedmiotem
zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych
i przydatnych do wyceny prac.
Miejsca, w których znajdują się odpady zaznaczone są na mapkach stanowiących
załącznik do zapytania.
W celu dokonania wizji lokalnej prosimy o kontakt telefoniczny w dni robocze
w godz. 8.15-16.15.
Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego obmiaru przedmiotu oferty.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wymogiem koniecznym
jest wystawienie faktury VAT na wykonanie usługi będącej przedmiotem zlecenia tj.
usługi porządkowania terenu.
- posiadają niezbędny sprzęt techniczny, maszyny i urządzenia do wykonywania
przedmiotowych usług.
Termin i forma składania ofert:
Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik
nr 1 do rozeznania rynku.
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać do Biura Organizacyjno-Majątkowego
na adres: bom@pan.pl w terminie do dnia 10 maja 2019 roku do godz. 11.00.
Osoba do kontaktu:
Kinga Pawelec: 22-182-64-35, kinga.pawelec@pan.pl

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia
a odpowiedź nie będzie stanowiła oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest:
Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.
Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Polska
Akademia Nauk pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa adres e-mail: iod@pan.pl
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu podjęcia działań koniecznych
do zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzeniem
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 (dalej RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu
zawarcia
i realizacji umowy. Odbiorcą Dane osobowe mogą być udostępniane innym
podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z realizacji umowy lub przepisów
prawa. Polska Akademia Nauk nie przewiduje przekazywania danych osobowych do
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
umowy, a także dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres wymagany
dla dokumentów finansowo-księgowych w celu wypełnienia obowiązków
wynikających
z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, a także przez okres wymagany dla
dokumentów archiwalnych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych
powyżej przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarza Zamawiający przysługuje
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu jeżeli
uzna, że przetwarzanie danych narusza RODO.
Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarza Zamawiający w wyżej określonych
celach nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy.
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Sformatowano: Bez podkreślenia
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