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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do
składania ofert na wymianę drzwi i okienka kasowego biletowego w budynku

Muzeum w

Swarzędzu, ul. Poznańska 35:
- drzwi i okienko powinny być wykonane jako zewnętrzne ocieplone
- materiał aluminium malowane proszkowo, kolor brąz
- przybliżone wymiary : drzwi 205x170cm; okienko 120x85cm .
- drzwi dwuskrzydłowe, dwu panelowe, górny panel przeszklony
- drzwi i okienko wyposażone w okucia
- drzwi dwa zamki z wkładką ( jeden z zamków klamko- klamka lub klamko-gałka )
- demontaż istniejącej stolarki
- konieczna wizyta na obiekcie

przed wykonaniem usługi

w celu uzgodnienia szczegółów

technicznych (w sprawie uzgodnienia terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem
Instytutu tel. 081/889 31 06; osoba do kontaktu – Pan Marek Basaj)
Termin realizacji zamówienia – do 4 tygodni roboczych od dnia wysłania zlecenia.
Płatność nastąpi po wykonaniu usługi (przesłaniu wyników) w ciągu 30 dni od dnia wystawienia
faktury.
Wymagane doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia: drzwi, okna 9wykownastwo i montaż).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej – cena.
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever

Strona 1/2

al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów są:
Mgr Agata Wawer – agata.wawer@piwet.pulawy.pl

Ofertę zawierającą:
- wycenę (uwzględniającej wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia),
- opis drzwi wraz z informacją o zastosowanych materiałach,
- referencje min. 2 usług
należy przesłać nie później niż do dnia 08.10.2018 r. do godz. 10.00 na adres:
Państwowy Instytut Badawczy– Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy lub
mail’em: przetargi@piwet.pulawy.pl
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:
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 danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;

dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;

odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania;

w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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 Wykonawca uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przysługuje:
− 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.

− ______________________
−
−

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania.
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.
* Wyjaśnienie:

** Wyjaśnienie:
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