
 
 

16-100 Sokółka                

ul. Gen. Sikorskiego 40     sekretariat 0857220463  e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html 
Klauzula 

informacyjna z art. 13 RODO dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego 
 

 
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:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, email: sekretariat@szpitalsokolka.pl, 
telefon: 85 72 20 463. 

2. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: iod@szpitalsokolka.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia: o wartości nie przekraczającej równowartości 30000 euro na 
wykonanie usługi  kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi 
przez wykonawcę w obiektach SPZOZ w Sokółce polegającymi na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / 
PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, 
Centralnej Sterylizacji i OAiIT  w oparciu (dokumentację projektową etap I-IV ) w ramach realizacji projektu 
pt. „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w 
SP ZOZ  w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura 
społeczna, Poddziałanie 8.4.1., Znak sprawy: SPZOZ IN BLOK RB / 2018 prowadzonym w trybie 
rozeznania cenowego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Pani/Pana dane osobowe 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. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  RODO. 

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp.   

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, w tym nie będą 
profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 
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Sokółka dn. 05.10.2018r 
  

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

ZAPROSZENIE 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce zaprasza do złożenie oferty  w postępowaniu 

w sprawie udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30000 euro na wykonanie usługi  

kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi przez wykonawcę w 

obiektach SPZOZ w Sokółce polegającymi na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE części 

budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAiIT  w 

oparciu (dokumentację projektową etap I-IV ) w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa dostępności do usług w 

obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ  w Sokółce” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług 

użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. Wartość inwestycji 

12120000,00zł brutto. 

Znak sprawy: SPZOZ IN BLOK RB / 2018 

Zamawiający udostępni oferentom do wglądu wszelaką niezbędną dokumentację dotyczącą w/w 

projektu w siedzibie Zamawiającego lub do pobrania na stronie internetowej www.szpitalsokolka.pl. 

zakładka zamówienia publiczne. Oferent winien wykonać zamówienie zgodnie z umową oraz wykazać się 

uprawnieniami zgodnymi z przepisami Prawa budowlanego. Z oferentem, który zaoferuje najniższą cenę 

po ostatecznych ustaleniach zostanie podpisana umowa na wykonanie w/w usługi wzór w załączeniu. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót budowlanych i odbioru 

końcowego (12 miesięcy). Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji do dnia 16.12.2019r. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka sekretariat pok. 105 lub na adres e-mail przetargi@szpitalsokolka.pl 

do dnia 11.10.2018r do godz.10:00 potwierdzając treść przesłaniem oryginału pocztą. 

Wymagane dokumenty 

a) Ofertę w oznaczonej kopercie „SPZOZ IN BLOK RB / 2018”  wraz z aktualnym odpisem z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, oraz pełnomocnictwem do reprezentowania i składania oświadczeń  w imieniu 
wykonawcy, w tym podpisywania oferty jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych. 

b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą 
polisę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 
min. 50000,00zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu lub kryterium selekcji. 

1. Okres związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

2. W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych 

3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie 

mailto:przetargi@szpitalsokolka.pl


złożonych ofertach. W przypadku złożenia ofert dodatkowych z taką samą ceną zamawiający unieważnia 
postępowanie. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : Cena – 100% 

7. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postepowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

8. Wnioski o wyjaśnienie zapisów zaproszenia lub umowy należy składać drogą e-mail na adres 
przetargi@szpitalsokolka.pl   

 

Sporządził: 

 St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert           Zatwierdził: 

                            Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                            Jerzy Kułakowski 
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FORMULARZ    OFERTOWY 
/ w całości wypełnia i podpisuje Wykonawca / 

Firma 
…..................................................................................................................................................................... 

Pełna nazwa 
z siedzibą w …................................... kod pocztowy….............................przy ul. 

….................................................. 
Kontakt tel…......................................... fax….................................e-mail…............................................. 

 
Niniejszym składam/y ofertę cenową w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na 

wykonanie usługi  kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi przez 
wykonawcę w obiektach SPZOZ w Sokółce polegającymi na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / 

PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej 
Sterylizacji i OAiIT  w oparciu o (dokumentacja projektowa etap I-IV ) w ramach realizacji projektu pt. 

„Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP 
ZOZ  w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, 
Poddziałanie 8.4.1. 

 
Znak sprawy: SPZOZ IN BLOK RB / 2018 

 

Ryczałtowa wartość ofert obejmująca wszystkie koszty oraz rabaty i upusty związane z realizacją zamówienia 

wynosi  … % wartości brutto inwestycji tj:                                                                                

dla całości zamówienia netto ..................................... PLN, %Vat … brutto ..................................PLN  

1. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby:  

- 1 osoba do pełnienia funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego oraz inspektora nadzoru w branży 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, co najmniej 5 letnie doświadczenie:  

      imię i nazwisko:…………. ………………………………………, 
      uprawnienia: …………………………………………………. …., 
      tel. ................................................... email: ………………….…... 
- 1 osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co 

najmniej 5 letnie doświadczenie: 

      imię i nazwisko:…………. ………………………………………, 
      uprawnienia: …………………………………………………. …., 
      tel. ................................................... email: ………………….…... 
- 1 osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej 5 letnie doświadczenie 

      imię i nazwisko:…………. ………………………………………, 
      uprawnienia: …………………………………………………. …., 
      tel. ................................................... email: ………………….…... 

Roboty/usługi objęte zamówieniem: 
1) zamierzamy wykonać samodzielnie *) 
2) zamierzamy wykonać przy udziale następujących podwykonawców (należy wskazać firmę podwykonawcy 
oraz część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcy )*): 

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia, której wykonanie wykonawca 
powierza podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   
*) niepotrzebne skreślić 



1.Dokładnie zapoznaliśmy  się z niniejszą zaproszeniem, dokumentacją techniczną oraz umową i przyjmujemy 

bez zastrzeżeń jej  warunki i postanowienia. Zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2.Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia oraz dokumenty złożyłem ze 

świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń  w celu uzyskania korzyści 

majątkowych. 

3.Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu. 

Wykonawca informuje, że /*niepotrzebne skreślić/: 
- wybór naszej oferty nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
- wybór naszej oferty będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to ………………. zł netto** 
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do 
wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów 
i usług, 
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 
porównaniu cen ofertowych podatku VAT. 
Uwaga! Brak jakiejkolwiek informacji odebrany będzie jak brak powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego. 
 

 

 

 

….................................. dnia …......................  r 

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

                                                                                                      podpis i pieczęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


