
                                                                                                                                                 Chobienia, dnia 26.04.2019r.
ZAPYTANIE CENOWE

„Usługa rekreacyjna dla dzieci, wynajem urządzeń dmuchanych podczas Festynu Rodzinnego w
Chobieni.”

zgodnie z art.4d ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

I. Zamawiający
Chobieński Ośrodek Kultury
Adres: Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
tel. 76 843 95 19, 76 843 95 09                                                                                                                                          
fax 76 843 95 19

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wynajem zjeżdżalni dmuchanej (3,5m), dmuchanego zamku do skakania, dużych 
klocków do budowania (klocki wafle, klocki rurkowe, budowanie wież), zabawy ruchowe dla dzieci (w tym 2 
stanowiska do strzelania z łuku), stanowisko z watą cukrową. Przedmiotem zamówienia są ww. usługi wraz z 
transportem i obsługą. 

III. Termin i miejsce realizacji:
• Festyn Rodzinny w Chobieni 30.06.2019r. od godz. 1430  do godz. 2100

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
• dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym.

V. Forma składania ofert 
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego – Formularz ofertowy.

VI. Miejsce składania ofert 
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury: 

– email na adres: aczech  @chok-chobienia.pl , faxem lub osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6, 
59-305 Rudna, z dopiskiem „Usługa rekreacyjna dla dzieci, wynajem urządzeń dmuchanych podczas 
Festynu Rodzinnego w Chobieni.”

2. Ofertę należy złożyć do dnia 02.05.2019r. 
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie. 

VII. Kryteria wyboru oferty 
Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
W ofercie należy podać cenę netto oraz  brutto  zgodnie z podanymi jednostkami miary. 
Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon, oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta. 
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  Anita Czech  aczech  @chok-chobienia.pl  tel. 76 843-95-19

IX. Ochrona danych osobowych
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 04.05.2016r. str.1 ), dalej „RODO”, informuję, że:

 Administratorem  danych  osobowych Wykonawcy jest  Chobieński  Ośrodek Kultury,  ul.  Rynek 6,  59-305
Rudna

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : tel. 76/835-88-01, e-mail: iodo@nsi.net.pl;
  Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit C RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 Odbiorcami  danych  osobowych  Wykonawcy  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986) dalej „ustawa Pzp”

  Dane osobowe Wykonawcy 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  Wykonawcę  danych  osobowych  bezpośrednio  dotyczących  Wykonawcy  jest
wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  
z  udziałem w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego,  konsekwencje  niepodania  określonych
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danych wynikają z ustawy Pzp;
 W  odniesieniu  do  danych  osobowych  Wykonawcy  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
 Wykonawca posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących  Wykonawcy;
  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania 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,  że

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy 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 których mowa w art.20 RODO;
 na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż  podstawą

prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

        
         Dyrektor                                         

                                                                                                                          Chobieńskiego Ośrodka Kultury
                                                                                                                                 Katarzyna Przeworska

Załącznik nr 1 do zapytania cenowego



FORMULARZ - OFERTA 

„Usługa rekreacyjna dla dzieci, wynajem urządzeń dmuchanych podczas Festynu Rodzinnego w
Chobieni.”

zgodnie z art.4d ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

Nazwa i adres Zamawiającego:
Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, 
tel. /fax 76 8439-519, 76 8439-509 

Nazwa i adres Oferenta

……............................................……………………………………….………………

adres …….................................................................……… …………………..............

NIP……...........................……………………………..… REGON...............................................................................

tel./fax ………...............……..……… e-mail. ….…................…..…………..

L.p. Festyn Rodzinny w Chobieni 30.06.2019r. 
od godz. 1430  do godz. 2100

Wartość
 netto zł

Wartość
 brutto zł

1 Zjeżdżalnia dmuchana (3,5m)

2 Dmuchany zamek do skakania 

3
Duże klocki do budowania ( klocki wafle, klocki rurkowe, 
budowanie wież)

4
Zabawy ruchowe dla dzieci (w tym dwa stanowiska do strzelania z 
łuku)

5 Stanowisko z watą cukrową

Razem

Słownie brutto złotych: ...................................................................................................................…

1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania mojej 
oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu.

2. Dysponujemy środkami finansowymi i odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji 
całego zamówienia.

3. Upoważniamy zamawiającego bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do przeprowadzenia 
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia 
formalnych i technicznych aspektów naszej oferty.

……..............................……….. ………………………………………….
                  Miejsce i data Podpis i pieczęć Oferenta




