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 Załącznik nr 1/1 

 

............................................ 

 pieczęć zamawiającego 

............................................................ 

nazwa i adres wykonawcy 

............................................................ 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy  81/2019r. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Łukasza Lewandowskiego 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na  zakup                              

i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu KOMBIVAN przeznaczonego do przewozu 5 osób,                      

rocznik 2019 z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.  

 

Specyfikacja techniczna samochodu osobowego: 

1) Pojazd nowy nieużywany, bez wad i uszkodzeń, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do użytku. 

2) Preferowany kolor: biały 

3) Silnik diesel 

4) Normy emisji spalin: Euro 6 

5) Manualna skrzynia biegów synchronizowana 

6) Typ nadwozia: KOMBIVAN 

7) Centralny zamek 

8) Pojemność silnika - nie więcej niż 1600 cm3 

9) Średnie zużycie paliwa nie większe niż: 8l/100 km 

10) Układy ABS, ESP 

11) Liczba miejsc: 5 

12) Komplet dywaników gumowych 

13) Pełnowymiarowe koła zapasowe 

14) Komplety opon – lato/ zima 

15) Wymagana dokumentacja: instrukcja pojazdu, karta pojazdu, książka gwarancyjna 

 + wykaz adresów stacji ASO 

16) Pakiet bezpieczeństwa – gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy 

Wskazane parametry i wyposażenie samochodu należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest 

zaproponowanie  parametrów lepszych. 

 

Wspólny słownik Zamówień kod CPV: 

34100000-8 – Pojazdy silnikowe 

 

3. MIEJSCE LUB SPOSÓB UZYSKANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a  

       Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl. 

Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe  warunki 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04. 

 

 

http://www.tbsciechanow.pl/
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4. WYMAGANIA STAWIANE DOSTAWCY 

Dostawca odpowiedzialny za jakość  zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla 

przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Dostawca 

musi posiadać dokument autoryzacji (świadectwo, zezwolenia, licencję) lub umowę dealerską upoważniającą 

do wykonania czynności obsługi serwisowych oferowanego samochodu. 

 

5. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE 

Samochód użytkowy powinien  być fabrycznie nowy i kompletny. Rok produkcji samochodu nie starszy                    

niż 2019. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, kompletu 

dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu oraz przeszkolenia pracowników TBS Ciechanów w zakresie 

obsługi urządzeń. Sprzęt musi spełniać obowiązujące wymogi bezpieczeństwa i higieny  pracy. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZACE GWARANCJI 

Dostawca na dostarczony pojazd udzieli następujących gwarancji: 

− mechaniczne- na okres nie krótszy niż 2 lata (bez limitu kilometrów) 

− na powłokę lakierniczą- na okres nie krótszy niż 2 lata 

− na perforację nadwozia(gwarancja antykorozyjna)- na okres nie krótszy  niż 8 lat  

       Termin rozpoczęcia gwarancji rozpocznie się od odbioru przedmiotu zamówienia. Dostawca wykonywał 

będzie serwisy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem 

szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi. W okresie gwarancji dostawca zapewni 

równoważny samochód zastępczy na czas wykonania usługi serwisowej przekraczającej okres jednego dnia. 

Zamawiający wymaga od Dostawcy dojazdu serwisu do zakupionych urządzeń. Serwis gwarancyjny 

realizowany będzie na zasadach określonych w książce serwisowej przy zachowaniu max. 24- godzinnego 

czasu reakcji na zgłoszenie awarii zakupionego samochodu, a usunięcie usterek w ciągu 14 dni roboczych od 

daty zgłoszenia reklamacji zapewniając sprzęt zastępczy do czasu usunięcia usterek. Dostawca zapewnia serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny przez wyspecjalizowany personel  jego lub firmy przez niego upoważnionej oraz 

zapewnia odpłatną wymianę części zamiennych przez okres minimum 10-ciu lat od daty upływu gwarancji 

udzielonej na przedmiot umowy. Katalog części zamiennych i książka obsługi w języku polskim. Dostawca 

dokona dostawy oraz rozładunku przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego tj. ul. Okrzei 14, 06-400 

Ciechanów, na własny koszt zapewniając należyte jego zabezpieczenie w czasie transportu oraz dbałość przy 

załadunku i rozładunku. Gwarancja minimum 24 miesiące - bez limitu kilometrów, perforacja nadwozia 8 lat. 

 

7. WARUNKI UMOWY: 

− o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,  

− umowa zawarta zostanie ZGODNIE ZE WZOREM UMOWY ( ZAŁĄCZNIK NR 2).  

 

8. TERMIN WYKONANIA UMOWY  

       Wymagany termin realizacji zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku niedotrzymania  

       terminu realizacji zamówienia przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 

 

9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYMAGANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia 

 

10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  

 

 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania,  

2)  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia,  

3) Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. Dostawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

4) Dostawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą  

wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

 

 

 



 

 

11. DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1  

2) dane techniczne pojazdu i  elementy wyposażenia,  

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

4) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub 

innych dokumentów rejestrowych, - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego oraz 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne                

i społeczne,  

5) zaakceptowany projekt umowy poprzez jego podpisanie przez osobę uprawnioną - załącznik nr 2,jv 

6) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

7) klauzula informacyjna – załącznik nr 3. 

                                                                                                                                                                                                                                            

 
12. WYBÓR OFERTY 

 

Wybór dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru 

oferty oraz unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyny. 

 

13. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

 

Ofertę należy sporządzić na załączonych drukach oferty  (załącznik  nr 1)  w języku polskim, w formie pisemnej,               

na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić  w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący 

sposób:  nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe nr 81/2019                      

na zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu KOMBIVAN, rocznik 2019”. 

 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

  

Ofertę należy przesłać lub złożyć na adres zamawiającego: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 06-400 Ciechanów pok. nr 3 (sekretariat) 

do dnia 14.10.2019r. godz. 12.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                    Załącznik nr 1   

                                                                                         

FORMULARZ OFERTOWY 

                                                                                                                

Dane dotyczące oferenta 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba.................................................................................................................  

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP......................................................................................................................  

   

nr REGON............................................................................................................... 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Łukasza Lewandowskiego 

 

 Zobowiązania oferenta: 

Zobowiązuję się do sprzedaży i dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego typu KOMBIVAN,   

przeznaczonego do przewozu 5 osób,  rocznik 2019 z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji  

dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie za kwotę:  

  

cena zamówienia łącznie brutto …................................................................................................. złotych  

 

( słownie złotych : …..................................................................................................... ............. )  

 

podatek VAT w wysokości …............................................................................. złotych  

 

( słownie złotych : …...................................................................................................... .............)  

 

za cenę netto …................................................................................................. złotych 

 

Marka……………………………………  Model…………………………………………..  

 

L.p. Wymagania Zamawiającego Parametry oferowane przez Wykonawcę 

1. Silnik diesel TAK/NIE* 

2. Normy emisji spalin - Euro 6 TAK/NIE* 

3 Pojemność silnika - Nie więcej niż 1600 cm3  

Pojemność silnika ……………………… 

4 Średnie zużycie paliwa: 8l/100 km  

Średnie zużycie paliwa:……………….. 

5  Nadwozie typu KOMBIVAN TAK/NIE* 

6 Kolor lakieru  

Lakier nr:…………………………….. 

7 Ilość miejsc - 5 TAK/NIE* 

8 Drzwi tylne dwuskrzydłowe TAK/NIE* 

9 Układy: ABS, ESP TAK/NIE* 

10 Pełnowymiarowe koło zapasowe TAK/NIE* 

11 Centralny zamek TAK/NIE* 

12 Komplet dywaników gumowych TAK/NIE* 

http://www.tbsciechanow.pl/
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13 Radio AM/FM wraz z przystosowaniem do 

montażu (okablowanie i antena) 

TAK/NIE* 

14 Komplet opon lato/zima TAK/NIE* 

15 Pakiet bezpieczeństwa – gaśnica, trójkąt 

ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy 

TAK/NIE* 

16 Instrukcja pojazdu TAK/NIE* 

17 Karta pojazdu TAK/NIE* 

18 Książka gwarancyjna + wykaz adresów stacji ASO TAK/NIE* 

 

Informacje dodatkowe 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.  

 

Udzielamy gwarancji i bezpłatnego świadczenia serwisu gwarancyjnego na zakres objęty  

niniejszym zamówieniem na okres …….. miesięcy od daty protokólarnego bezusterkowego  

przekazania przedmiotu zamówienia.  

 

Oświadczamy, że :  

1) Podane w ofercie ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  

np. koszty transportu przedmiotu zamówienia, załadunek i rozładunek w siedzibie  

Zamawiającego.  

2) Najbliższy punkt serwisu gwarancyjnego znajduje się w odległości …………….km od siedziby 

Zamawiającego:  

       podać adres ...................................................................................................................  

3) Cena podana w ofercie jest stała i nie ulegnie zmianie w okresie realizacji umowy .  

4) Zapoznaliśmy się z Zapytanie ofertowym nr 81/2019 i akceptujemy bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, 

5)  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

6) Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności po dokonaniu dostawy i protokólarnym  

7) Dysponujemy dokumentacją autoryzacji (świadectwo, zezwolenia, licencję) lub umową dealerską 

upoważniającą do wykonania czynności obsługi serwisowych oferowanego samochodu. 

8) Uzyskaliśmy wszelkie informację niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej* 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax......................................................... 

 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

 

Inne informacje oferenta:  

...........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... .....................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

                                                                               _____________________________________ 

                                                                                                   (imię i nazwisko)  

                                                                       data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  

 

*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert 

 



 

 

Załącznik nr 2 

Umowa- WZÓR  

 

Zawarta dnia …………………………... pomiędzy:  

 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14, 

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem  KRS : 0000112949,  

NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967 

reprezentowanym  przez : 

Prezesa Zarządu                             -  Łukasza Lewandowskiego 

zwanym  w  treści  umowy    „Zamawiającym” 

 

a  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

reprezentowanym przez:  

. ……………………………………………………………………………..………….  

zwanym dalej Dostawcą.  

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu KOMBIVAN, 

rocznik  2019  z pełną obsługa serwisową w okresie trwania gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą i zapytaniem 

ofertowym nr 81/2019 dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. o. o. w Ciechnowie. 

Model:………………………………………………………  

Marka:……………………………………………………....  

2.  Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty wymagane przy rejestracji samochodu i książkę serwisową 

samochodu w języku polskim.  

3.  Przekazanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokółem odbioru dostawy . 

4.  Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad prawnych, 

        w tym wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń.  

 

 
§2 

WARTOŚĆ UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. .Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty, zgodnie z ofertą Dostawcy, wynagrodzenia (które jest wartością 

całkowitą zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją umowy) z tytułu wykonania umowy w cenie:  

 

netto ………………………………………………………zł 

(słownie złotych :................................................................................................................................... ) 

 

podatek VAT ............................................zł  

 

brutto …………………………………………………….zł 

(słownie złotych………………………………………………………………….…………………….) 

 

2. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie regulowana przelewem w terminie 30 dni licząc od 

daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Dostawcę po dokonaniu dostawy i protokólarnym odbiorze 

przedmiotu umowy 

§ 3 

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać dostawy przedmiotu umowy w terminie ….. dni od dnia podpisania 

umowy tj…………………… 

2. Dostawca dokona dostawy oraz rozładunku przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego tj. ul. Okrzei 14,  

06-400 Ciechanów, na własny koszt zapewniając należyte jego zabezpieczenie w czasie transportu oraz dbałość 

przy załadunku i rozładunku.  

3. Dostawca  przekaże przedmiot umowy wraz z kompletem dokumentów w tym dokumentów niezbędnych do 

rejestracji pojazdu na podstawie protokółu przekazania.  

4. Zamawiający podpisując protokół odbioru potwierdzi kompletność dostawy oraz poprawność działania sprzętu.  



 

 

5. Dostawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim, oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w 

zakresie obsługi sprzętu 

 

§ 4 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Dostawca udziela fabrycznej gwarancji na przedmiot umowy:  

− mechaniczne- na okres ……………………. 

− na powłokę lakierniczą- ……………………….. 

− na perforację nadwozia(gwarancja antykorozyjna)- ……………………….  

         licząc od dnia podpisania protokółu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

2. Dostawca wykonywał będzie serwisy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami 

producenta i zakresem szczegółowo opisanym karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi 

3. W okresie gwarancji dostawca zapewni równoważny samochód zastępczy na czas wykonania usługi serwisowej 

przekraczającej okres jednego dnia. 

4. Zamawiający wymaga od Dostawcy dojazdu serwisu do zakupionych urządzeń. 

5. Serwis gwarancyjny realizowany będzie na zasadach określonych w książce serwisowej przy zachowaniu max. 

24- godzinnego czasu reakcji na zgłoszenie awarii zakupionego samochodu, a usunięcie usterek w ciągu 14 dni 

roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, zapewniając sprzęt zastępczy do czasu usunięcia usterek.  

6. Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez wyspecjalizowany personel Jego lub firmy 

przez niego upoważnionej oraz zapewnia odpłatną wymianę części zamiennych przez okres minimum 10-ciu lat 

od daty upływu gwarancji udzielonej na przedmiot umowy. 

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umowy będą kary umowne. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) z tytułu niewykonania umowy 5 % wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 2 umowy. 

b) 0,5% wartości przedmiotu zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia dostawy lub za każdy dzień 

opóźnienia w terminie naprawy w okresie gwarancji. 

3. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego należności w wyznaczonym terminie, dostawca ma 

prawo żądać zapłaty odsetek z tego tytułu w wysokościach ustawowych. 

4. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na 

zasadach ogólnych. 

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:  

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy trwa dłużej niż 15 dni, 

2) opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa §3 ust. 4 niniejszej umowy trwa dłużej niż 15 dni, 

3) opóźnienie w przekazaniu dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy trwa dłużej niż 15 dni,  

2. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje z zachowaniem formy pisemnej z podaniem 

przyczyny rozwiązania. 

3. Rozwiązanie  umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych. 

 

§ 7 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez obie strony 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd   

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i  jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy  

1. Oferta dostawcy  

2. Klauzula informacyjna 

 

Akceptacja  Wykonawcy:        

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

     KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     
 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt z 

administratorem możliwy jest pod nr telefonu  (23) 6725980. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com. 

Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie 
j/w  o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem dotyczącym:   

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu KOMBIVAN przeznaczonego  

do przewozu 5 osób,  rocznik 2019 dla potrzeb TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie” 

w takim zakresie,  w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych 

danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i  protokole wyboru); 

3.  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani dane 

osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze 

spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym 

prawidłowe zarządzanie spółką.  

4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie dane 

przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat 

liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani 

dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi. 

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą 

przetwarzania była wydana zgoda. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie 

rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu. 

 

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną: 
 
Data i Podpis ………………………………………………….. 
                                

mailto:rodobeata@gmail.com

