
Nr sprawy: DZP/341/44/18/R                                   
         

Ogłoszenie o zamówieniu
KTÓREGO WARTOŚĆ SZACUNKOWA WYNOSI WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY OD 6 000 DO 30 000
EURO

Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczone  jest  ogłoszenie  wraz  z  załącznikami:
www.mops.tychy.pl

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
tel. 32 323 22 41,
e-mail: sekretariat@  mops  .  tychy.  pl
adres strony internetowej: www.mops.tychy.pl 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1 RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługa

2.2  NAZWA ZAMÓWIENIA:

,,Transport dokumentacji archiwum zakładowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Tychach''.

2.3 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  transportowa  polegająca  na  przewiezieniu  ogółem
ok. 300 mb dokumentacji  archiwalnej oraz pozostałego mienia w postaci  regałów i  mebli  wraz
z załadunkiem i rozładunkiem, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

2.3.1 Transport mienia z ul. Narcyzów 24 w Tychach do nowej siedziby archiwum zakładowego
położonej  przy  ul. Andersa 6A w Tychach (trasa ok 3,5 km). 
Zakres usługi obejmuje:
• załadunek  (łącznie  szacunkowo  ok.  120  mb)  dokumentacji  archiwalnej  kategorii  B
w kartonach i paczkach oraz przewóz do miejsca przeznaczenia, 
• demontaż  i  przewóz  12  szt  metalowych  regałów  archiwalnych  (rozkręcenie  regałów
zmontowanych śrubowo o wymiarach 230/80/60 cm, bez ponownego skręcania),
• przewóz 2 biurek oraz 1 krzesła,
• rozładowanie  mienia  i  ułożenie  na  półkach  rocznikami,  zgodnie  z  wytycznymi
Zamawiającego.

2.3.2 Transport mienia z ul. Ejsmonda 11 w Tychach do nowej siedziby archiwum zakładowego
położonej  przy  ul. Andersa 6A w Tychach (trasa ok 2,6 km).
Zakres usługi obejmuje:
• załadunek łącznie szacunkowo ok. 180 mb dokumentacji archiwalnej (w tym ok. 174 mb
dokumentacji archiwalnej kategorii B oraz ok. 6 mb dokumentacji archiwalnej kategorii A) oraz
przewóz do miejsca przeznaczenia,
• przewóz 1 biurka oraz 1 krzesła,
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• rozładowanie  mienia  i  ułożenie  na  półkach  rocznikami,  zgodnie  z  wytycznymi
Zamawiającego. 

2.4 WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

2.4.1  Zapewni transport  dokumentacji  archiwalnej  specjalistycznym  samochodem  ciężarowym
przeznaczonym  do  transportu  dokumentacji  archiwalnej,  zachowując  wszelkie  procedury
bezpieczeństwa  oraz  gwarancję  poufności  danych  w  niej  zawartych,  z  zastosowaniem
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
2.4.2 Zabezpieczy przenoszone i przewożone zasoby akt i mienie ruchome w taki sposób, aby nie
uległy one zniszczeniu czy uszkodzeniu przez niesprzyjające warunki atmosferyczne.
2.4.3  W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawca może dokonać oględzin
pomieszczeń  archiwum zakładowego.  W celu  uzgodnienia  terminu  dokonania  oględzin  należy
kontaktować się z: Joanną Gaża, nr tel. 32 323 22 70, Anną Mierny, nr tel. 32 323 22 74.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do 30 dni od podpisania umowy

IV. WYMAGANIA  STAWIANE  WYKONAWCOM  (WARUNKI  UDZIAŁU  W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA)

4.1 Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  posiadał  ubezpieczenie  w  zakresie  prowadzonej
działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na czas realizacji zadania:

 ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  OC  przewoźnika  drogowego  na  kwotę  co
najmniej 30 000 zł

Potwierdzenie ubezpieczenia Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy.

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

6.1 Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, Kancelaria (p.105)

w kopercie oznaczonej napisem: „Transport dokumentacji archiwum zakładowego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach”. 

Termin: do 19 listopada 2018 r. do godz. 9:00.

Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej koperty w
przypadku jej dostarczenia po terminie składania ofert.
  
6.2 Oferta winna zawierać:

6.2.1 Wypełniony formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do Ogłoszenia

6.2.2 Zamawiający dokona weryfikacji reprezentacji samodzielnie poprzez ogólnodostępne rejestry
KRS i CEiDG



VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, pok. 133
Termin: 19 listopada 2018 r. godz. 09:30 

VIII. INNE

8.1 Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zawarcia  z  zamawiającym  umowy  powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
8.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.3 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
8.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.
8.5 Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą cenowo, ważną ofertę, a jednocześnie będzie ona
przekraczać  zaplanowane  środki  na  realizację  zadania,  Zamawiający  podejmie  negocjacje
cenowe.  W  przypadku  nie  osiągnięcia  porozumienia  w  sprawie  ceny  Zamawiający  podejmie
negocjacje z kolejnym wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę. Powyższą zasadę
stosuje się analogicznie w stosunku do następnego wykonawcy.
8.6 Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
8.7 Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczone  jest  ogłoszenie  wraz  z  załącznikami:
www.mops.tychy.pl;
8.8  Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania zamieszczając informację na

stronie internetowej: www.mops.tychy.pl;
8.9 Osoba wyznaczona do kontaktu:
Joanna Gaża, nr tel. 32 323 22 70
Anna Mierny, nr tel. 32 323 22 74

Załączniki do Ogłoszenia:

załącznik nr 1 – Formularz oferty
załącznik nr 2 – Wzór umowy
załącznik nr 3 – Wzór umowy powierzenia

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Budowlanych
59, 43-100 Tychy, nr tel. 32 323 22 61, adres e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl;

 inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach jest Pani
Anna Mierny, kontakt: e-mail: iod@mops.tychy.pl, telefon: 32 323 22 74;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu związanym
z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  dotyczącego:  ,,Transport  dokumentacji
archiwum zakładowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach''

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia;
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem  związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a
konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy;  

 w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych  z  zastrzeżeniem  przypadków,  o  których  mowa  w  art.  18  ust.  2  RODO  (prawo  do
ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej,  lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii  Europejskiej  lub państwa
członkowskiego);  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

     

data: 07.11.2018 r                                                  

                       Zatwierdził:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej 
mgr Marianna Feith


