
NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zwany dalej „Spółką”,  zaprasza 

do składnia ofert na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont budynków użyteczności 

publicznej NZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE - BIAŁY KAMIEŃ" w zakresie termomodernizacji wraz z 

przebudową kotłowni olejowej na gazową przy ul. Wysockiego 24-24a w Wałbrzychu”. 

 

Dokumentację projektową oraz przedmiary robót można uzyskać wysyłając zgłoszenie na adres e-

mail: nzozsbk@wp.pl 

 

1. Termin realizacji zadania: 08.2020 – 31.08. 2021 r. 

 

2. Składając ofertę należy podać całkowita wartość robót brutto oraz określić termin gwarancji  

i rękojmi na wykonane roboty i zamontowane urządzenia biorąc pod uwagę zapisy wzoru 

umowy. 

 

3. Do oferty należy załączyć:  

a) kosztorysy ofertowe w formacie pdf sporządzone na podstawie przedmiarów robót, 

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 

4. Termin składania ofert: 14.07.2020 r.  

 

5. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nzozsbk@wp.pl  

 

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.  

Spółka zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, 

dokumentów lub wyjaśnień.  

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Spółki do zawarcia umowy. 

 

Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym oferenta jest NZOZ 

„Śródmieście-Biały Kamień” Sp. z o.o. w Wałbrzychu.  

2. Podmiot Przetwarzający prowadzi operację przetwarzania danych osobowych Wykonawcy. 

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: 

lub e-mail: inspektor@pako.pl 

4. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO. 

5. Dane osobowe będą udostępniane Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz 

umieszczane na tablicy ogłoszeniowej i /lub stronie internetowej. 

6.  Oferent posiada prawo do: 

a) żądania od podmiotu przetwarzającego dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

c) przenoszenia danych, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Dane osobowe Oferenta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

Profilowaniu. 

8. Dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres wymagany prawem w tym okres 

archiwizacji. 
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