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Zna k sp rawy: WAW-FA.212.2.2018 Warszawa, 5 września 2018 r'

Urząd statystyczny w Warszawie

ut. 1 Sierpnia 21, 02-13ł Warszawa.

e- mai[: zamowieniauswaw@stat.gov.pt

adres strony: http;/ lwarszawa.stat.gov.pUzamowienia-publiczne-us/
faks: +48 22A467833

do składania ofert na ń1li:xi"*ierzchni biurowej w Płocku.

Urząd Statystyczny w Warszawie poszukuje do wynajęcia na okres do 4 tat na terenie Płocka powierzchni biulowej dla swo-
jego oddziału terenowego w Płocku, która w wariancie optymalnym spełniałaby następujące warunki:

1. [okalizacja: Płock,
2' termin dostarczenia gotowego lokalu: styczeń 2019 r.,

3. powierzchnia biurowa: ok. 350 m2,

4' nie mniej niż tł wydzielonych pomieszczeń biurowych,
5. pomieszczenie magazynowe: ok 20 m2,

6. pomieszczenie techniczne: ok 2 m2,

7. klimatyzowana serwerownia,
8. węzły sanitarne obsługujące ok' 40 pracowników oraz interesantów urzędu (toalety: damskie, męskie, dla osób

niepełnosprawnych, pomieszczenia do przygotowywania ispożywania posiłków),
9. miejsca postojowe d[a samochodów osobowych,
10. monitoring I ochrona,
11. instalacja telei nformatyczna,
12' moż1iwośĆ podłączenie własnej sieci te1ein{ormatycznej,
13. możtiwość wydzie[enia stref bezpieczeństwa,
14. budynek dostosowany dta osób niepełnosprawnych,
15' metoda waloryzacj! stawki czynszu - raz w roku w oparciu o wskaźnik inflacji okreś1ony przez Prezesa Głównego

U rzęd u Statystycznego.

oferty odnoszące się do wyspecyfikowanych powyżej warunków w zakresie ich spełniania, z podaniem stawki całkowitego
miesięcznego Czynszu najmu za 1 m2 brutto wraz z podaniem kosztów eksploatacyjnych wchodzących w opłatę CZynsZoWą

oraz innymi istotnymi informacjami mozna przesłać na adres: Urząd statystyczny W Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134
Warszawa ,,aferta na wynajem powierzchni biurowej W Płocku" bądŹ elektronicznie na adres:
zamowieniauswaw@stat.gov'pl tub faxem: +4822846 78 33. Termin składania ofert upływa w dniu 28'09.201B r. o godzinie
15:00' lnformacje dotyczące ogłoszenia udzielane będą elektronicznie lub faksem. Pytania należy kierować na adres
e-mailowy tub faks.

zastrz€ga się prawo do negocjacji warunków zawartych w ofertach oraz do nie wybrania żadnej z gfert.
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Informacja o przetwananiu danych osobovłych
Klauzula informacyjna Z art.13 RoDo dotyczqca osób fizycznych, od których dane asobowe Zamawiajqcy bezpośrednio pozyskałw szcze-
gólności:
- wykonawcybędqcegoosobqfizycznq,
- wykonowcy będqcego osobq fizycznq, prowadzqcq jednoasobowq działalnośĆ gospodarczq,
- pełnomrscnika wykonawcy będqcego osobq fizycznq (np' dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie},
- członka organu zarzqdzajqcego wykonawcy, będqcego osobq fizycznq (np. dane osabowe zamieszczone w informacji z KRK),

- osoby fizycznej skierowonej da przygatowania i przeprowadzenia postępowania o udzieIenie zomówienia publicznego.
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 razporządzenia Parlamentu Eurcpejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie achrony osób

fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osabawych i w sprawie swobodnego przepŁywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46lWE (ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz' urz. tJE L 119 z a4.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo", Urzqd statystyczny W Warszowie
informuje, że:
1. administrltorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu statystycznego w Warszawie;
2. w toku postępawania (do momentu podpisania umowy) w sprawach zwiqzanych z ochronq danych osobowych, proszę kontaktować

się z lnspektorem ochrony Danych na adres: loD l')rzqd statystyczny w Wcrszawie, uI' 1 Sierpnia il, a2-B4 Warszawa, e-mail:
iod,uswaw@s tat.g ov. p l;

3. dane osobowe przetworzane będq na,podstawie art.6 ust.1 lit. c RoDa w celu zwiqzanym z niniejszym postępowaniem;
4. odbiorcami donych osobowych będq osoby tub podmioty, htórym udostępniona zostanie dokumentacjl postępowania w oparciu

0 art.8 oraz art. 96 ust.3 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznych (oz. L}' z 20'17 r' poz.1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";

5. dane osobowe będq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust- 1 ustawy Pzp, przez akres 4 lat od dnic zakończenia postępołłanio o udzie-
Ienie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przehracza 4 lata, ohres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6- obowiqzek padania przez danych osobowych bezpośrednio dotyczqcych Wykrsnowcy jestwymogiem ustawawym określonym w prze-
pisach ustavvy Pzp, związanym z udziałem W postępowaniu a udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre-
ślonych danych wynihajq z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będq podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art- 22 RoDo;
8. Wykonawca posiada:

- na podstawie ort.15 RoDo, prawo dostępu do danych osobowych Wykanawcy;
- na podstawie art.16 RODO, prawo do sprostawania danych osobowych;
- na podstawie aft.18 RoDa, prawo żqdania od administratora ograniczenia przetworzania danych osobowych zzastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art.18 ust' 2 RoDo;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa lJrzędu ochrony Danych osobawych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych

osrsbawych norusza przepisy RODO;
9. Wykanawcy nie przysługuje:

- w zwiqzhu z art.'I7 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 podstawq prawnq przetworzania

donych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
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