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Zn ak s p rawy: WAW- FA.2720.22.2018 Warszawa,24 paŻdziernika 2018 r.

Urząd StaĘstyczny w Warszawie
ul.1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa.

e-mai[: zamowien iauswaw@stat.gov.pt
ad res strony: http: / /warszawa.staŁgov.p1lzamowien ia- pubticzne-us/

, faks: +48 22846 78 33
zaprasza do sktadania ofert na ustugę w zakresie

odbioru dokument w i bezpiecznego ich niszczenia oraz odbioru makulatury.

Urząd statystyczny W Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie odbioru dokument w
ibezpiecznego ich niszczenia w siedzibie Wykonawcy oraz odbioru makulatury, przy uwzgtędnieniu poniższych
parametr w:

'l. Szacowane ilości:
dokument w do zniszczenia - ok 14 722,90 kg

. makutatury - ok. 1 620,00 kg

Szacowane itości mogą ulec nieznacznym zmianom.

2. odbi rtransportem Własnym z poniższych tokatizacji:

Lokalizacia Dokumenty (w kg) Makulatura (w kg)

Warszawa 2702,80 150,00

Ciechanow 2770,00 50,00

Sied lce B 368,10 200,00

ostrołęka 222,00 150,00

Płock 300,00 70,00

Radom 360,00 1 000,00

Szacowana itość 14722,90 1620,00

3. Termin realizacji zam wienia do dnia 10 grudnia 2018 roku.
4. W terminie 14 dni od reatizacji zam wienia, Wykonawca zobowiązanyjest do Wystawienie zaświadczeli:

. o zniszczeniu dokument w papierowych,

. o przyięciu makulatury,

zawierające datę przyjęcia i itość.

5' Płatność zostanie dokonana po realizac.|i zam wienia i dostarczeniu powyższych zaświadcze W terminie
14 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Urzędu faktury VAT.

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepis w i wytycznych w zakresie ochrony i poufności danych.
oferty odnoszące się do wyspecyfikowanych powyże| warunk w w zakresie ich spełniania, z podaniem

ryczałtowej ceny za reatizację całości zam wienia oraz innymi istotnymi informacjami można pnesłać na adres:
tJrząd statystyczny w Warszawie, ut. 'l sierpnia21, 02-134 Warszawa ,ofertą no usługę w zahresie odbioru
dokument w i bezpiecznego ich niszczenia oraz odbioru mahulotury", bądź elektronicznie na adres:
zamowieniauswaw@stat'qov.Dl lub faxem: +48 22 846 78 33. Termin sktadania ofert upływa W dniu 05.'11.2018 r.

o godzinie 15:oo. lnformacie dotyczące ogłoszenia udzielane będą elektronicznie lub faksem. Mania należy
kierować na adres e-mailowy lub faks.

zastrzega się prawo do negocjacji warunk w zawartrJch W o e ach oraz do nie rłybrania źadnej z oferL



lnformacja o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula informacyina z art' 13 RoDo dotycząca osób fizycznych, od których dane osobowe zamawia.|ący
bezpośredn io pozyskał w szczególności:
. wykonawcy będącego osobą fizyczną,
. wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą iednoosobową działalność gospodarczą,
. pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fi zyczną(np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
. członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone

w informacii z KRK),
. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

pubticznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europe|skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób flzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95i46/WE (ogótne rozporządzenie o ochronie danych) (oz. un.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), datei ,,RoDo'', Urząd statystyczny w Warszawie informu'je, że:
1. administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu statystycznego W Warszawie;
2' W toku postępowania (do momentu podpisania umowy) w sprawach związanych z ochroną danych

osobowych, proszę kontaktować się z lnspektorem ochrony Danych na adres: loD Urząd statystyczny
w Warszawie, ul.'l Sierpnia 21,02-134 Warszawa, e-maiL iod_uswaw@stat.gov.pl;

3' dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 tit. c RoDo w celu związanym z niniejszym
postępowaniem;

4' odbiorcami danych osobowych będą osoby tub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz ań. 96 ust' 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

. pubticznych (Dz.U.z2017 t. poL.1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 'l ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 [ata, okres pzechowywania
obejmuie cały czas trwania umowy;

6. obowiązek podania przez danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy iest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem W postępowaniu o udzielenie
zamóWienia publicznego; konsekwencje niepodania okreśtonych danych wynika|ą z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do danych osobowych decyz|e nie będą pode|mowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art.22 RODO;

8. Wykonawca posiada:
o I'ld podstawie art. 15 RoDo, prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy;
o nd podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych;
o llil podstawie art. 18 RoDo, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarŻania 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 Wykonawca uzna,

że przetwarzanie danych osobowych narUsza przepisy RoDo;
9. Wykonawcy nie przysługuje:

. w związku z art. 17 ust.3 tit. b, d tub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;

. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa W art.20 RoDo;
r llil podstawie art.21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania danych osobowych iest art.6 ust. 1 lit. c RoDo.
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Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia 21 ,02-134 Warszawa
tel.22 464 20 00
5ekreta riatU SWAW@stat.gov.pl
warszawa.stat.gov.pl


