
nIIASTO BIAr,YSTOK
Bialy

(nazwa Zamawiajqcego)

OBU-IV.27t.43.2020

(znak sprawy)

OGI,OSZENIE O ZAMOWIENIU

Dzialai4c w imieniu Miasta Bialystok, ul. slonimska 1, 1s-9s0
do zlozenia ofert na wykonalrie uslugi/ dostawy/ roboty budowlanej*, o
000 zl brutto do kwoty olgreslonej w art. 4 pkt. g ustawy z dnia 29
zam6wieri publicznych (Dzl U.22019 r. poz. IB43 ze zm,.).

1. OkreSlenieprzedmiotu zam6wienia:

Kod CPV 50112300-6 - Mybie samochod6w i podobne uslugi

2. Opis wymagari :

Mycie samochod6w w cyklF automatycznym w myjni szczotkowej

1) mycie podstawowei (nadwozie i kola) polegaj4ce na
zasadniczym z uZyip,em Srodka myjqcego oraz suszeniu
88 karnet6w, tj. 880 rfstug mycia samochod6w typu bus;

2) mycie podstawowe 7 woskowaniem oraz pianq aktywn4 (
w pkt. 1 z jednoczssnym uzyciem przy myciu zasadniczym
aktywnej)
- w ilodci:

zaptaszam
powyzej 10

cznLa 2004 r. Prawo

jmuje:

wstgpnym, myciu
iw - w ilodci:

lmuJe mycle opisane
i pianywoskowania

era projekt umowy,

Karnet zawiera 10 uslug mygia w wymaganym zakresie.
Szczeg6lowy opis wymagafif,otycz4cy zakresu zdefiniowanych uslug za
stanowi4cy zalqcznik nr 2 doi niniej szego ogloszenia.

Dodatkowe wymagani a ZamLpwiaj 4c e go :

- myjnia czynna: minimum o[ poniedzialku do pi4tku,
- godziny otwarcia myjni: miLrimum 07:00 - 2000,
- mycie mechaniczne samocflod6w,
- czas oczekiwania na mycie bamochodu - nie dluzej ni| 15 minut,
- mycie samochod6w w kaZdej temperaturze zewngirznej,
- mycie gumowych dywanik6w samochodowych,
- um)4y samoch6d powinien lyi wysuszony,
- dostgpnos 6 bezplatnego czlsciwa papierowego do wycierania,
- mycie felg.

a) dla samochod6witypu bus - 68 karnet6w, tj. 690 uslug myci
b) dla samochod6wiosobowych - 158 karnet6w, tj. 15g0 usiug

oferta musi byi napisafia w jgzyku polskim i podpisana przez
reprezentowania wykonafvcy na zewnqftz

Termin rcalizacjizam6wienia: od 02.01.202r r. do 31.12.2021r.
Kryterium wyboru: cena - 100 oh,
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7.

8.

Oferta wirura wierad : ceng ofertow4 brutto
oferlowym (zatr4cznik Nr 1

pocztq elektroniczn4 na

:tu z wykonawcami jest:
ki, tel. (85) 869-62 -7 4,kom. 501-305-1 85,

za reahzdcjg przedmiotu zam6wienia,
do ogloszenia o zam6wieniu).
adres obu@um.bialystok.pl do dniaOf.ftE nale?y

.4r.0,.t2.2020 r

zgodnie zform
Of.ftE nale?y

Osob4 do kon
Jaroslaw

't1r l.

9. Zamawiq1cy i ofertg, kt6ra nie spelnia wymagari okreSlonych w ogloszeniu
zam6wieniu,o zam6wieniu ] lub jej treS6 nie odpowiada tresci ogloszenia o

I0. Zamawiaj4cy w]toku badania i oceny ofert moae Zqdat od wykonawc6w wyjaSnieri
dotycz4cych oferty, a w przypadku jej niekompletnoSci w zakresie wymaganych
dokument6w po$miotowych wezwie do ich uzupelnienia.
Zamawiajqcy poprawi w tresci oferty:
a) oczywiste oniytki rachunkowe i pisarskie,
a) inne omylki lpolegaj4ce na niezgodnoSci oferty z treSciq ogloszenia o zam6wieniu,

niepowoduj4ge istotnych zmian w treSci oferty, o kt6rych Zamawiajqcy powiadomi
wykonawcg, a wykonawca wyrazi na nie zgodg jeheli wykonawca *yrazi zgodE na
poprawienie,

- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostil.apoprawiona.
Zamawiajqcy upzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom pr]zedstawionym w ogtroszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystniejsz1
ofertg w oparcir{ kryteria wyboru okreSlone w ogloszeniu o zam6wieniu, z zastrzehemem
pkt 15. 

l

13. Zamawiaj4cy pQwiadomi wykonawcow o wyniku postgpowania pisemnie/faksem/dpg4
elektronicznq* il zamieSci informacjg na stronie internetowej.

14. Inne postanowi{nia:
Informacje <t priietwarzaniu danych osobowych do postgpowari bez zastosowaniaPzp

Zgodnre z arLll3 r 14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnra 27 kw\etnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b frzycznych w zwt4zku
zprzetwarzanipm danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenih dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.IJE [, lI9 i2016 r.), zwanego RODO, informujg, 2e:

1) Administratoreim danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, TJrzEd Miejski
w Bialymstokq, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;

2) W sprawach )z zal<resu ochrony danych osobowych mog? Paristwo kontaktowa6 sig
z inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1,

15-950 Bialystok, tel.85 879 79 79,e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dang osobowe przetwarzanebqd4napodstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu

zawarcia umopy na podstawie zlohonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. A
(w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakoSciowej
oferty
np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;

4) Dane osobowb mog4 byi ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym
(np. dostEp do informacji publicznej), a tak2e podmiotom przetwarzaj4cym dane na
podstawie zayafiych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego postgpowania;
administratorvy granicach przepis6w prawa zapewni poszarlowanie prywatno3ci dla os6b,
kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;

5) PanilPana dan{ osobowe bgd4 przechowywane:
a) przez okres 5 l]at liczonych od kofca roku, w kt6rym postgpowanie zostanie zakonczone

-w ptzypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zamdwrenia;

12.



b) ptzez okres 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa postanie zrealizowana
, '- w przypadku yT6* zwartych w postgpowaniu o udzielenie ,u.b*irniul6) Przysluguje Pani/panu prawo do: - --T

?) prawo do dostgpu do danych, nazasadach okreslonych w art. 15 *.ouo,b) prawo do sprostowania danych , na zasadach okreslonyrr, * urt. r a-Ro;b,c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia ,upo 
^unyr;t, ;;l;*d;h okre$lonych

w art,17 RODO;
d)
e)

7)

8)

9) Dane osobowe nie bgd4 podre gary zautomatyzowanemu podejmo
profilowaniu.

1 5. w uzasadnionych okoliczno sciach zamawiai qcy d,opuszcza

* - wlaiciwe podlcre1li|

ZaNEczniki:

. zalqcznik nr 1 - Forntularz ofertowv. zalqczniknr 2- projekt umowy

u decyzji, w tym

ie postgpowania.

z uPz

Podpi wiaj4cego
/ j e go Zastgp cy I S ekr etar za I by upowaznionej/




