
Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 31.01.2019 r.

Zapytanie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)  na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury 
ul. Piłsudskiego 2a, 
28-400 Pińczów, 
tel 413572424 wew. 111, 
NIP: 662-16-66-537 

zaprasza do złożenia oferty na: 

wynajem na okres 29-30.06.2019 r.: 

 13 kabin z serwisem pośrednim (10 kabin standard, 3 kabiny VIP)
 barierki zaporowe (policyjne) 40 mb
 transport 

Ofertę w wersji papierowej lub elektronicznej należy składać w sekretariacie Pińczowskiego
Samorządowego Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów, przesłać na adres
mailowy: oferty@psck.pl, do dnia 08.02.2019 r. do godziny 15:00
__________________________________________________________________________________ 

DANE WYKONAWCY

NAZWA FIRMY/ 

SIEDZIBA/ADRES:

NIP/ REGON/ PESEL

TEL./FAX:

E-MAIL:

Proponowana cena netto za dostawę i całość opisanej wyżej usługi 
w wysokości ................... złotych słownie: (…...........................................................)
+ podatek VAT (stawka ……..%) w wysokości …....................................... złotych. 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  administratora  danych  Pińczowskie  Samorządowe
Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A w celu realizacji umowy na świadczenie ww usługi – zgodnie z
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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 nr 119),

………………………….. ……....................................……………………... 
(pieczątka firmy) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 

mailto:oferty@psck.pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Pińczowskie  Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, 
ul. J. Piłsudskiego 2A;

2. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury  wyznaczyło Inspektora Ochrony 
Danych z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@psck.pl w każdej 
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom  uprawnionym do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6.  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do 
doprowadzenia do zawarcia umowy na ww zadanie, a następnie przez czas 
obowiązywania tej umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń, a po jej rozwiązaniu 
przez 5 lat do końca roku obrachunkowego po jej zakończeniu, z uwagi na wymogi 
przepisów prawa o rachunkowości i przepisów podatkowych oraz z uwzględnieniem 
terminów wynikających z przepisów ustawy o ochronie osób i mienia. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa 
podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.

10. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania danych 
w celach innych niż cel, dla którego je zebrano. 

mailto:iod@psck.pl

