・ Oferte mozna zIozy6 w sekretariacie ZespoIu Szk6書Ponadpodstawovych

w Szczercowie; ul. Pilsudskiego 66; 97‑420 Szczerc6w lub droga elektroniczna na
adres e‑mail sekretariat@zs。SzCZerCOW.。l w nieprzekraczalnym temirie do dnia

17.08.2020 r. do godz. 12.00.
・ ZaSwiadczenie CEIDG lub odpis z KRS i oSwiadczenie o riezaleganiu z og*atami

w ZUS i US stanowia zalaczniki oferty.

5. OFERTY OTRZYMANE ro TERMINEE NIE BEDA ROZPATRYWANE
6. KRYTE嘱題A OCENY OFERT:
・ O Wyborze oferty decyduje miesieczna wysokoS6 czynszu brutto uiszczana w okresie

Obowiazywania umowy (cena mirimalna 120 zl.);
・ WPlyniecie jedn匂oferty nie uniewaznia zaproszenia.

12. za書糾zni憾.

1 2. 1.Formularz cenowo‑ Ofertowy

1 2.2.Wz6r umowy.

⊃し。↑U Sz的,請

(乃oe.軟つる〇十

da医podp逗Zね脚両鮮gO

K血u隅田la in鯛)血租CⅥ血a
Zgodnie z art, 13 rozporzgiva Parlamentu Europejstdego i Rady (UE) 2016伯79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w aprawie
ochrony os6b fizycznych w zwi細v z przetunzariem da宣1yCh osdbowych i w sprawie swobodnego przeplymu takich

danych oraz uchylenia 4yrektywy 95佑5IWE (Og6lne rozporzadzenie o ∞hronie danych) Gk. Urz・ UE L l 19 z O4"05.2016,

str. 1), dal匂,RODO

, OraZ naIoZonego na AdministratoI挽Danych Osobowych obowi雀Zku prawnego infomuje,

he adn止血stratorem Pani仲ana danych osobowych jest Dyrektor Zeap(血Szk61 PonadpodstaWovych w Szczercowie. Kontakt

de血spektora Ochrony Danych Osobowych: kontal露qupl
Pani仲ana d細e osobowe przetw紺zane sa na podstawie art. 6 ust

1虹b i c RODO w celu rela直Obowi鮮k6w praⅧlyCh

w zwig如ze zIozeniem pIZeZ Pan吋Pana oferty w oparciu o aIt. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zan6wie五
publicznych (Dz. U, Z 20 1 7 r. poz" 1 579 z p6血zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzlelaIlia zam6wich pul)licznych.

Odbiorcani Pani#ana danych osobowych b細Osoby lub pod血oty. 1xpraW血one na mocy przepistw kompetencyjnych or9Z
kt6rym udost料uona zostanie dokunentapja post紺owania w oparclu O art. 8 oraz ari. 96 ust. 3 usta¥vy Z dnia 29 stycznla

2004 r. ‑ Prawo zam6wieh public狐ych (Dz, U. z 2017 r. poz" 1 579 i 2018)・ Pani偶ma dane osobowe b細przechowywane,
zgodnie z ustawanri kompetencyjn)mi oraz z a正. 97 ust. 1 ustavy Prawo zam6wieh publicznychっprz銘ckres 4 1at od dnia
zckofrozenia post餌owania o udzielenie zam6wienia, a jeZe止c雅s trwania umowy przekracza 4 lata, ckres przechowywama

噂m可e caかcz謎血a皿o華・
W odniesieniu do Pani月)ana danych osobovych dec)匂e rie be叫podejmowane w spos6b z釧tomatyZOWany, stOsoWanie do

紬t22ROD○
○

p桃iaぬPan班つ糾し
‑

na POdstawie art・ 15 RODO prawo dost?Pu de danych osobovych Pani/Pana dotyczapych;

‑

na POdstawie aIt. 16 ROIrO prawo do sprostowania PaniA)ana danych osobowych;

‑

na POdstawie art. 18 RODO prawo Z担ania od adnrinistratora ograniczeria przetwa宣Zania dsnych osobowych

‑

PraWO de wniesienia ckargi do Prezesa uz印v Ochrony I}mych Osobowych, gdy uzna Pan班)an, Ze pIZe血e

Z ZaStrZeZe11iem przypadk6w, O ktdych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
darrych osobowych Pahi偶ma detyczapych narllSZa PrZePisy ROEゆ

〃

血c融e Pani信組u:
一

一
‑

W Zwiqzku z art. 17 ust. 3 nt. b, d lub e RODD prawo do usuni?Ciadanych osobowγch;

praWO do przenoszenia danych osobowych, O kt6rym mowa w art. 20 ROap
m POdstawie art. 21 RODO pmwo sprzecinu, WObec przetwarzania danych osobowych. gdyZ podstaⅥ均PrE鵬埋
PIZetW糾aanh Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 1it. c RODO.

