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l) Rodzaje ogloszefi:

Biarystok, 81,1?,20P

OGI,OSZENIE O ZAMOWIENIU

Dzialai4c w imieniu lVriasta Bialystok, ul. slonimska 1, 15-g50 Bialystok, zapraszamdo zloaeniaofert na wykonanie ustugv dostawy/ roboty fuoowtane.l*, o *ruioJ.i powyzej 10000 zl brutto do kwgty-okleslonej"w art. 4 pkt,8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t.prawozamfwien publicznych (Dz. U. z ZOtg ,. por. Ig43 ze zm".).

1. OkreSlenieprzedmiotu zam6wienia:

fuplrliacja o_glo^szeri w prasie regionalnej w 2021 r.
Kod CPV - 7997.0000_4 _ uJugi publik"acji ogtorl.,i 

-
Przedmiotem zam6wienia jest publii<acja oglorr.fr * g;)""i"regionalnej, obejmujqcej swoimzasiggiem nasz region
Gazeta powinna: mie6 charakter opiniotworczy, nie by6 tabloidem, by6 rozpowszechnianaplatnie' ukazywac sig w postaci drukowanej , ikuty*i{, sig_ regulamiel co najmniej 2 razyw tygodniu' Tytul powinien byd notowany w zwiEzku Kontroli Dybtrybucji prasy orazobejmowai zasigg na region, tzn. i2 dany t5,tul prasowy jest w publicznym kolportazu. Sredninaklad papierowy nie mniejszy niz2600egzjednoraro*flo wydania w 2019 r.

2. Opis wymagari:

d) ogloszenia o wyloleniu planu i dyskusji publicznej,
e) obwieszczenia,
f) ogloszenia o innej trejci nizw lit. a, b, c, d
g) ogloszenia kondolencyjne
2) szczeg6lowe rvrlaq3nia dotycz1ce wymienionych ogloszeri:w ppkt. 1) lit a), b), c), d), e) orazfl

o ogloszenia czamo-biale, z herbem Miasta Bialegostoku w tle b4dz nagl6wku,
' w niekt6rvch przypadkach publika cja zezdjgciel gru o_alJt;)ffi;;.homosci

bqd?mapka terenu,
o publikacja w wydaniu na stronie ogloszeniowej,

w ppkt. 1) tit. g)
o publikacja czamo-bialego ogloszenia na stronie z ogloszemami kondolencyjnymi

budL na stronach redakcyj nych (2-5) w zarezno sci Ja potrzJ?;;;i"j ?."go.WielkoSd ogloszeri: w zalehnolci od tresci ogloszenia.
szacowana ilosi zamawianej powierzchniolroszeniowej - g0 000 cm2

Dodatkowe wymagania Zamawiaj 4cego :

a) ogloszenia o publikowaniu wykazunieruchom osci przeznaczonyc\t d,o zbycia,b) ogloszenia o przetatgu lub mozliwosci nabywaniu ni.ru.hornosci 1v drodzerokowaf,c) ogloszenia o przystilpieniu do sporzldzania miejscow.g; prurr., zagospodarowaniaprzestrzennego,



3.

- treSi ogloszerlia ptzekazywanabqdzieka2dorazowo Wykonawcy w spos6b pisemny

lub na nosniku eiektrorricrnym (pendrive lub cD) lub e-mailem wfazz okresleniem

rodzaiu ogloszenia,
- *utuntl zaplaly zapublikacjg ogtroszefr: w formie przelewu w ci4gu 30 dni od daty

wystawienia faktqrY

Termin realizacjijzam6wienia : od 01.01.2021r. do 31.12.202l r. lub do wyczerpania

kwoty umowy (wz6r umowy w zil.qczeniu)
Kryterium wybqru: cena 1007o

Oferta musi by6 napisana w jgzyku polskim i podpisana przez osobq upowaZnion4 do

reprezentowanid wykonawcy na zewnqtrz.

Oierta winna zalnierac,: ceng netto + podatek VAT : cena brutto zarealizacig przedmiotu

zam6wienia zgodnie z formularzem ofertowym (zal1cznik nr.l do ogloszenia o

zam6wieniu).
Oferte nale|y pizesla(, pocfi4eJekrEronicznE* na adres obu@um'bialystok'pl" " " " " 'do

i"i^4:P).,t*.:r. Jo goa, :. ..4&" Oo
8. Osob4 do kontaktu z wykonawcami jest:

-Ma\gorzata Kot, tel. 85 8696243, e- mail: mkot@um.bialystok.pl
g. Zamiwiajqcy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelnia wymagari okre3lonych w ogloszeniu

o zam6wieniu lub jej treS6 nie odpowiada tresci ogloszenia o zam6wieniu,

zzastrzeheniem Pkt 10.

10. Zamawiajqcy *,l ion, badania i oceny ofert mohe lqdat od wykonawc6w wyjaSniefi

dotycz4cyclr oferty, a w przypadku jej niekompletnosci w zakresie wymaganych

dokument6w pqdmiotowych wezwie do ich uzupelnienia'

ll. Zamawiaj4cy poprawi w treSci oferty:
a) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,

b) inne omylki p-olegaj4ce na niezgodnoSci oferty ztrelciq ogloszenia o zam6wieniu,

niepowciduj4ce isioinych zmian w treSci oferty, o kt6rych Zamawiaiqcy powiadomi

wytonawcg, a wykonawca wyrazi na nie zgodg jezeli wykonawcaWtazi zgodq

na poprawienie,
- niezwlocznre zawiadamiajqc o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostalapoprawiona.

12. ZamawiaJ4cy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim

*y*uguniom przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystniejsz4

ofertg w oparciu o kryteria wyboru okreslone w ogloszeniu

o zam6wieniu, 7 zastrzeheniem pkt 15.

13. ZamawiajEcy powiadomi wykonawc6w o wyniku postgpowania pisemnie/faksem/drogq

elektroniczn4t i zamiesci informacig na stronie internetowej'

14. Inne postanowienia:
Informacja o przetwatzaniu danych osobowych'

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b frzycznych w zwiEzku

zprzelwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.Utz.

UE L ll9 22016 r.), zwanego RODO, informujg, 2e:

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku,

Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;

2) W sprawach z zaI<resu ochrony danych osobowych mog4 Paristwo' 
inspektorem ochrony danych: IJtz4d Miejski w Bialymstoku, ul.

950 Biatystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;

Urzqd Miejski w

4.
5.

6.

kontaktowa6
Slonimska

siE z
1, 15-



3)

4)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebEdlna podstawie art. 6 ust, I lit. b RODO w celuzawarcia umowy na podstawie zlo2onej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. I lit. a (w
zakresie wskazanym w formularzu oferlowym) w celu dokonania oceny jakoSciowej oferty
np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;
Dane osobowe mog4 by6 ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostgp do informacji publicznej), atakle podmiotom przetwarzaj4cym dane na podstawie
zawattych um6w powiqzanych z przedmiotem niniejsiego postgpowania; administrator wgranicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnosci dla os6b, kt6rych dane
zostaNy zawatte w ofercie;
Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od korica ioku, w kt6rym postgpowanie zostanie zakonczone

-w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam,6wienia;b) ptzez okres 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana-
w przypadku um6w zwaftychw postgpowaniu o udzielenie zamQwienia;

Przysluguje Pani/Panu prawo do:

vyvsuJw yvJ\rLruze'rv wyKu'aw'y z postgpowama lub odrzucenie jego oferty;
Dane osobowe nie bgd4 podregary zautomatyzowanemu podej;"J#;l""yr1i, w tymprofilowaniu.

15. W uzasadnionych okolicznodciach Zamawiajqcy

* - wlaiciwe podkreilit x

P prawo do dostgpu do danych, nazasadach okreslonych w art. 15 RoDo;b) prawo do sprostowania danych,nazasadach okreslorry.t * urt. rk-[oilo,c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), nazasadach okreslonych
w aft. 17 RODO;

d) prawo do ogranicz enia przetwarzania, na zasadach okreslonych w art. I g RODO;e) prawo do przenoszenia danych, na za.sadachokreslonych w art. 20 RoDo.
Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nuator"ii'g;;Gry" jest prezes
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, I
Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie skutkowa 6 inozeuznaniem ofertyzaniewazn4, mo2e uniemozliwi6 Zamawiajqcemu dokonanie oceny spelniania warunk6w
udzialuwpostgpowaniuorazzdolnosci *ykonu*.y do nalezyt.go #ffi u"iilu o*ienia,
co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub oorZu...li. l"* oi."",

s)

6)

7)

8)

e)




