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     Rzeszów, dnia 25.09.2020r. 
 

 
Zamawiający:     
Uniwersytet Rzeszowski 
al. Rejtana 16c 
35-959 Rzeszów 
NIP  813-32-38-822 
REGON  691560040 
 

 
 

Zapytanie ofertowe 
 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: 
 

USŁUGĘ  ODŚNIEŻANIA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH - ULIC I PARKINGÓW - WOKÓŁ 
BUDYNKÓW  UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021 
W REJONIE: 

1. Centrum ( budynki przy ul. Marszałkowskiej 24a, Moniuszki 10, Warszawskiej 26A). 

2. Jałowego ( budynki przy ul. Jałowego 24, Towarnickiego 3, Kasprowicza 1 , Hoffmanowej 25). 

 
II Termin realizacji zamówienia: 
 
Usługa ma być wykonana w  sezonie zimowym, własnym sprzętem podczas intensywnych opadów 

śniegu. Rozliczenie za okresy miesięczne na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego godzin 

wykonywania usługi. Dojazd do miejsca wykonywania usługi nie jest liczony do czasu pracy, należy 

uwzględnić w cenie roboczogodziny. 

 
III Opis sposobu przygotowywania oferty cenowej: 
 
Ofertę musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. 
 
W treści oferty należy podać: cenę za usługę w układzie: 
1. za roboczogodzinę odśnieżania własnym sprzętem  (netto i brutto) 
2. za ewentualną gotowość techniczną – ryczałt miesięczny (netto i brutto) 
 
 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Adam Najdecki 
 tel. 17 872 10 15,    e-mail – najdecki@ur.edu.pl 
 
IV Kryteria oceny oferty: 
Zamawiający zleci realizację dostawy Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania 
zawarte  w zapytaniu i będzie najkorzystniejsza cenowo.  
 
V Opis sposobu składania oferty 
 
Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie na adres:  
Uniwersytet Rzeszowski  
Ul. Kopisto 2A, pokój nr 10 (Kancelaria ogólna) 
35-959 Rzeszów 
do dnia 09.10.2020r., do godz. 12.00  
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Na kopercie musi znajdować się opis:  
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi odśnieżania ciągów komunikacyjnych UR, nie otwierać 
przed dniem 09.10.2020 r, godz. 12.15 
 
VI Otwarcie ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2020 r, godz. 12.30 . 
 
VII Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez 
podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.  

 
VIII Informacje dodatkowe 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 

Rzeszów, reprezentowany przez Rektora, 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: 

antochow@ur.edu.pl, tel. (17) 8723439 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym zapytaniem 

ofertowym na Usługę odśnieżania ciągów komunikacyjnych wokół budynków UR  na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja zapytania ofertowego oraz  podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy,  

a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające 

przesyłki kurierskie i pocztę, uczestnicy prowadzonych przez nas programów i szkoleń, podmiotom 

zlecającym nam prowadzenie programów i szkoleń. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 miesięcy. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych   

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane 

osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.    

8. Podanie danych osobowych jest  wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie 

podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO 
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