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Znak sprawy: DA.26.7.2021.IS      Radom, dnia 24.03.2021r 
 

 

  

 

 Zakład Usług Komunalnych w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej  na:   
Zakup i sukcesywną dostawę wody mineralnej. 

  
 Szczegółowe informacje dotyczące asortymentu, ilości i jakości znajduje się  
w załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym.  
1. Termin realizacji.  
Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego do 30.09.2021r.  
 

2. Miejsce i termin złożenia oferty:  

2.1. Ofertę należy złożyć do dnia 29.03.2021 r do godz. 12.00 zgodnie  
z formularzem ofertowym- załącznik 1 pocztą elektroniczną na adres  e-mail: 
sekretariat@zuk.radom.pl 
2.2. O upływie terminu złożenia ofert decyduje data i godzina dostarczenia oferty do 
siedziby Zamawiającego. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana. 
 
3. Zawarcie umowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 2). 

 

4. Warunki płatności:  
Zapłata  za dostarczony towar nastąpi po przekazaniu przez Dostawcę zamawianej partii 
przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w ofercie, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  
 
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Iwona Strużyna tel.48 3892637 

 

6. Sposób przygotowania oferty:  

6.1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim wyłącznie na 
formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia   
i musi zawierać wszystkie informacje oraz dane wymagane w tym dokumencie 
6.2. Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, w tym koszty załadunku, transportu, dostawy i rozładunku 
 u Zamawiającego, opakowania, wymiany asortymentu, gwarancji oraz opłaty  
i podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. Cena  pozostanie niezmieniona przez cały 
okres obowiązywania umowy.  
6.3. Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich po cenach jednostkowych 
wskazanych w ofercie Wykonawcy złożonej Zamawiającemu.  
 
7. Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie najniższej ceny łącznej brutto  
(przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zaproszeniu).  
8. Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego 

 do udzielenia zamówienia.   



 

2 

 

 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych 
 w niniejszym zaproszeniu  i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu 
Wykonawcy zamówienia. 
9. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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.U.UE. z 2016 r., L 
119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Usług 
Komunalnych w Radomiu; ul. Sucha 15; 26-600 Radom 
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  
w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.    Kontakt  pod adresem e-mail: 
iod.kontakt@zuk.radom.plDo zakresu działania Zakładu należy wykonywanie zadań publicznych o 
charakterze gminnym. Zakład Usług Komunalnych w  Radomiu gromadzi Państwa dane w celu 
realizacji        zadań wynikających  z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).                                          
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych  
(merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec 
Administratora.Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym 
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach 
Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja 
skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z 
obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo 
danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora 
teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych). 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Zakładu na podstawie Art.6 
ust.1 lit.a,b,c,e RODO oraz przechowywane będą  w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu,   przez 
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji 
określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.), w tym 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
• żądania ich sprostowania, 
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora – Zakład Usług 
Komunalnych   w Radomiu ul. Sucha 15, drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: 
iod.kontakt@zuk.radom.pl 
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  
z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w  Radomiu. 
Organem właściwym dla w/w. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych; ul. Stawki 2; 
00-193 Warszawa. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Zakładzie 
Usług Komunalnych w Radomiu, podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie ustawy 
lub umowy, a w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

                                                                                
 DYREKTOR 

                                                                                                          Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu 

                                                                                                     Robert Rutkowski 


