ZUK.271.2.2021

Jabłonka, dnia 10 grudnia 2021 roku
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w
Jabłonce”.
Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Jabłonce przy ul. 3-go Maja 1, zwana w dalszej części
Zamawiającym, działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn.
„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce”,
które odbyło się w dniu 10.12.2021 r. o godz. 12:00.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 530 010,60 zł brutto
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.12.2021 r. do godz. 11:00 złożono jedną ofertę:
Zamawiający dokonał otwarcia oferty:
Numer oferty

1

Cena brutto (zł)
(Kc)

Firmy, adresy wykonawców

ENTRADE Sp. z o.o. ul. Poznańska
86/88 05-850 Jawczyce

wartość brutto: 1,1406 zł za 1 kWh

Klauzula informacyjna
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1. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
•
administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zakład Usług Komunalnych, ul. 3- go Maja 1, 34400 Jabłonka;
•
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych kontakt: e-mail:
zuk@jablonka.pl, telefon 182611137, lub listownie na adres pocztowy szkoły.
•
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/
prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr ZUK.271.2.2021 „Dostawa energii
elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce”.
Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydanych na
jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
•
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
•
dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy lub dłuższym, jeżeli wynika to z odrębnych
przepisów; Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
•
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
•
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
•
Wykonawca posiada:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo
do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
•
nie przysługuje Wykonawcy:
−
w związku z art. 17 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 podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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