
 

 

 

      

I. ZAMAWIAJĄCY  
Fundacja Szlachetne Anioły, 
Ul. s. H. Herman 1, 27-640 Klimontów.
NIP: 8641954200  REGON: 366670808

    TELEFON: 505 482 322 
 
II. NAZWA ZADANIA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Nazwa zadania: Drewniana Altana 
lokalnej. 
 
Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie oraz dostarczenie na 
Altany Drewnianej. 
 
W skład zamówienia wchodzą:  

1. Altana Drewniana: 35m², szerokość: 5m, długość 7m, wysokość 2,40m,
drewniane 16/16cm., dach dwuspadowy
drewniana,  

2. Podłoga drewniana do altany drewnianej 35m
3. 4 szt. –Stół drewniany: długość

8 szt. - Ławki drewniane z oparciem
 
Gwarancja: co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
 
Termin realizacji zamówienia: 31.12.2020r
7m, wysokość 2,40m, słupy konstrukcyjne drewniane 16/16cm
ceglany, podbitka dachu drewniana). 
 
Termin realizacji zamówienia lipiec
drewnianej 35m²,4 szt. –Stół drewniany: długość
oparciem- długość 2m). 
 
Miejsce dostawy: Fundacja Szlachetne 
27-640 Klimontów, ul. S.H. Herman 1
 
Płatność: przelew bankowy 
 

 

         Klimontów, 23.11.2020r.

Zapytanie ofertowe  

640 Klimontów. 
REGON: 366670808 

NAZWA ZADANIA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Drewniana Altana  na zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych 

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie oraz dostarczenie na adres wskazany przez Zamawiającego

, szerokość: 5m, długość 7m, wysokość 2,40m,
dach dwuspadowy- blachodachówka - kolor ceglany, podbitka dachu 

Podłoga drewniana do altany drewnianej 35m², 
Stół drewniany: długość- 2m, szerokość 60 cm., 
Ławki drewniane z oparciem- długość 2m. 

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące od daty dostawy. 

zamówienia: 31.12.2020r. (punkt 1: Altana Drewniana: 35m
słupy konstrukcyjne drewniane 16/16cmdach dwuspadowy

 

Termin realizacji zamówienia lipiec-wrzesień 2021r. (punkt 2 i 3 Podłoga drewniana do altany 
Stół drewniany: długość – 2m, szerokość 60 cm.,8 szt. 

Fundacja Szlachetne Anioły, 
640 Klimontów, ul. S.H. Herman 1 

 

Klimontów, 23.11.2020r. 

dla uczniów niepełnosprawnych oraz dla społeczności 

adres wskazany przez Zamawiającego 

, szerokość: 5m, długość 7m, wysokość 2,40m, słupy konstrukcyjne 
kolor ceglany, podbitka dachu 

: Altana Drewniana: 35m², szerokość: 5m, długość 
dach dwuspadowy- blachodachówka- kolor 

Podłoga drewniana do altany 
2m, szerokość 60 cm.,8 szt. - Ławki drewniane z 



 

 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1) Oferta powinna być:  
- opatrzona pieczęcią firmową,  
- posiadać datę sporządzenia,   
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,  
- podpisana przez wykonawcę.   
2) Sposób obliczania ceny:  
- podana cena powinna zawierać wartość brutto (tj. zawierać podatek VAT).  
 
IV. MIEJSCE  SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 
anioly.pl poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  ad
Herman 1, 27-640 Klimontów (liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego).
Składanie ofert do 26.11.2020r. do godz.11.00. 
Otwarcie ofert: 27.11.2020r. godz. 11
 

V. KRYTERIUM WYBORU OFERT: 

 
VI. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Basak
 

VII.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 
zapytania ofertowego 

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 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

640 Klimontów. 
2. Kontakt: fundacja@szlachetne-anioly.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zap
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja oraz obowiązujące przepisy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne 

lecz niezbędne do merytorycznego rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w 
udzielenie zapytania ofertowego, a kolejno 
osobowych będzie skutkowało odrzuceniem Pani/Pana oferty. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

 

. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,   

podana cena powinna zawierać wartość brutto (tj. zawierać podatek VAT).   

MIEJSCE  SKŁADANIA OFERT  
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

starczona osobiście na  adres: Fundacja Szlachetne Anioły, Ul. s.
640 Klimontów (liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego). 

.11.2020r. do godz.11.00.  
27.11.2020r. godz. 11.00. 

KRYTERIUM WYBORU OFERT: cena 

DODATKOWE INFORMACJE : 
rmacji udziela Małgorzata Basak pod numerem telefonu 507 076

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 

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: 

dministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Szlachetne Anioły ul. s. H. Herman 1

anioly.pl tel. 505 482 322. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

enie zapytania ofertowego.  
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja oraz obowiązujące przepisy prawa. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 
ealizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.

podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne 
lecz niezbędne do merytorycznego rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w ramach postępowania o 

wego, a kolejno – do realizacji przedmiotu zamówienia
osobowych będzie skutkowało odrzuceniem Pani/Pana oferty.  
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 

poczty elektronicznej na adres: fundacja@szlachetne-
res: Fundacja Szlachetne Anioły, Ul. s. H. 

 

076 027. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

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 

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:  

Fundacja Szlachetne Anioły ul. s. H. Herman 1, 27-

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 
ealizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji. 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne 
ramach postępowania o 

przedmiotu zamówienia. Niepodanie danych 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 



 

 

 

8. posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
− 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. 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 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 uzna Pani/Pan, że 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

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;

21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;   

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 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 uzna Pani/Pan, że 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

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; 

21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


