
Kolbudy, dnia 12 września 2019 roku 
„Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 4 
83-050 Kolbudy 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na „zakup wraz z dostawą oraz sukcesywne dostawy piasku dla potrzeb zimowego utrzymania dróg, 

chodników i innych terenów” 
 
 

1. Zamawiający: 
„Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 4 
83-050 Kolbudy 
Osoba do kontaktu: 
Krzysztof Hypki – Prezes Zarządu 
tel. 730 328 380 
 

2. Przedmiot zamówienia i termin realizacji: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą oraz późniejsze sukcesywne dostawy piasku 
drogowego dla potrzeb zimowego utrzymania dróg, chodników i innych terenów.  
Przez piasek dla potrzeb zimowego utrzymania dróg rozumie się kruszywo naturalne lub sztuczne 
o uziarnieniu do 4 mm, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów 
i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.  
Termin realizacji pierwszego zamówienia - okres od  14 do 18 października 2019 roku i będzie obejmowało 
zakup wraz z dostawą 300 ton piasku dla potrzeb zimowego utrzymania.  
Kolejne zamówienia mogą być sukcesywnie składane, z ilością jednorazową nie mniejszą niż 50 ton. 
Dostawa kolejnych partii materiału winna mieć miejsce nie później niż w terminie 3 dni od złożenia 
zamówienia.  
 

3. Warunki płatności: 
Zamawiający przewiduje zapłatę za dostarczony produkt w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury, na 
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Do faktury winien być dołączony i podpisany przez obie 
strony protokół zdawczo – odbiorczy, potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z powyższym 
przedmiotem zamówienia.  
 

4. Składanie ofert: 
Oferty należy składać do dnia 20 września 2019 roku w wersji elektronicznej na adres: 
biuro@gzuk.kolbudy.pl, listownie lub osobiście w siedzibie Spółki.  
 
Oferta winna obejmować koszt zakupu wraz z transportem 1 tony piasku dla potrzeb zimowego utrzymania 
do siedziby Zamawiającego. Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej, zarówno w kwocie 
netto, jak i brutto (z podatkiem VAT).  
 

5. Dodatkowe informacje: 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umową z Wykonawcą.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego 
zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.  
Informację o wyniku postępowania (z nazwą firmy, a także ceną wybranej oferty), Zamawiający upubliczni 
na swojej stronie internetowej.  

 
Krzysztof Hypki 

/-/ 
Prezes Zarządu 

mailto:biuro@gzuk.kolbudy.pl


Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna: 
art. 4 pkt 8 ww. ustawy.   
 
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) informuję, że: 
 

1) Administratorem    Pani/Pana    danych    osobowych    jest „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” 
Sp. z o.o., z siedzibą w Kolbudach, przy ul. Przemysłowej 4, zwany  dalej „Administratorem danych”. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wybrania oferty na zakup wraz z dostawą oraz 
późniejsze sukcesywne dostawy piasku drogowego dla potrzeb zimowego utrzymania dróg, chodników 
i innych terenów. 

3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.  6  ust.  1  lit.  a)  ogólnego  rozporządzenia  
o  ochronie  danych  z  dnia  27  kwietnia  2016r., tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy 
przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit.  a)  klauzuli  informacyjnej - za  którą  uznaje  się  przekazanie  
odpowiedzi  na  zapytanie skierowane  do  Pani/Pana w  sprawie  wyboru oferty.  

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w przeprowadzeniu 
wyboru oferty na zakup wraz z dostawą oraz późniejsze sukcesywne dostawy piasku drogowego dla 
potrzeb zimowego utrzymania dróg, chodników i innych terenów. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania  
lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia  zgody  i  usunięcia  danych, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6) Pani/Pana  dane  osobowe  nie  podlegają zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym 
profilowaniu. 

7) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest mgr Marcin Lazarowski,  e-mail: 
rodo@gzuk.kolbudy.pl 

 
 
 


