
 

RIIKPiF.6232.1.2022                                                                          Dynów, dnia 08.06.2022 

Zamawiający: 

Gmina Dynów 

ul. Ks. J. Ożoga 2 

36-065 Dynów 

016 6521 257/23 

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł 

 

 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości 

nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł, zapraszamy do składania ofert cenowych na 

wykonania zamówienia obejmującego wykonanie usługi pn:  

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dynów 2022 ” 

 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 

1. Odbiór, załadunek, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z miejsc ich 

czasowego składowania.  

Łączna ilość wyrobów azbestowych planowanych do utylizacji wynosi ok. 23,00 Mg. 

(opis przedmiotu zamówienia) 

 

Proszę o podanie ceny za 1Mg netto oraz brutto. 
 (inne informacje ważne dla zamawiającego) 

 

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 14.06.2022r. do godziny 12.00. 

Dopuszcza się złożenie oferty: 

– w formie pisemnej na adres Urząd Gminy w Dynowie; 36-065 Dynów ul. Ks. J. Ożoga 2 

 (adres zamawiającego) 

– za pośrednictwem poczty elektronicznej m.kaszycka@dynow.regiony.pl  

 (adres e-mail) 

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem  

o terminie  podpisania umowy. 

   

                                                                                                                Wójt Gminy Dynów 

                                                                                                                     Wojciech Piech 



 

Art.  78.  KC 

§  1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na 

dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana 

dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, 

lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią 

podpisany. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym 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: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Dynów z siedzibą  

w Dynowie ul. Ks. J .Ożoga 2, 36-065 Dynów 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dynów jest Pan Daniel Panek, e-mail: 

iod@.gminadynow.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Dynów 2022”, numer sprawy: RIIKPiF.6232.1.2022 

 prowadzonym w trybie zapytania cenowego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 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. 


