
Szczecin, dnia 22.11.2021 r. 

 

 

SZACOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

USŁUGI SPOŁECZNE – OCHRONA MIENIA 
Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty –
Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, ma zamiar udzielić zamówienie na usługę  
z zakresu ochrony mienia na terenie Domu  Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. 
Kruczej 17 w Szczecinie, w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której 
mowa w art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 ze zm.), zwraca się do Państwa z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia 
bez podatku od towarów i usług VAT za świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi 
polegającej na ochronie mienia dla Zamawiającego. 
 
Ochrona obiektu będzie pełniona we wszystkie dni miesiąca w roku 2022 w godzinach od 
7.00 do 19.00 przez jednego agenta ochrony. 
 
Niniejsza informacja służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi 
oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, nie jest także prośbą o przesłanie oferty oraz 
nie stanowi zapytania ofertowego. 

 
Oszacowanie wartości przedmiotowego zamówienia prosimy przesłać elektronicznie na 
adres mailowy: zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.pl w terminie do dnia 
26.11.2021 r. 

 
W celu wskazania szacunkowego wynagrodzenia zwracamy się z prośbą o wypełnienie 
załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

 
Klauzula informacyjna: 
Na podstawie art. 13 i 14 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 (Dz. Urz. UE 
L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz sprostowanie opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) 
(dalej RODO) informujemy, że: 
1) administratorem danych, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również 

podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych jest Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy 
Społecznej „Dom Kombatanta” 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom 
Kombatanta”: iod@dpskrucza.szczecin.pl. 
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem 
danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących niniejszego 
szacowania wartości zamówienia. 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w art. 28 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.); podstawą prawną 
przetwarzania jest obowiązek stosowania sformalizowanych zasad udzielania zamówień w Gminie Miasto Szczecin 
- Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” wynikających z: Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju oraz ww. ustawy, a także zgoda wyrażona poprzez art udzielenia 
odpowiedzi na niniejszą informację. 

4) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
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dotycząca postępowania w oparciu o: przepisy prawa oraz umowy powierzenia przetwarzania danych, a także inni 
administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną - jeżeli dotyczy 

5) dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: 
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 
1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, 
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji postępowania- w zakresie określonym w przepisach o 

archiwizacji 
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani profilowane, 

stosownie do art. 22 RODO 
7) osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada: prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych 
obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie 
fizycznej przysługuje prawo wycofania zgody, z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także osobie której dane dotyczą 
przysługuje prawo usunięcia danych, przy czym usunięcie danych nie jest możliwe w sytuacji, gdy dane są 
przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

8) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora 
niezgodnie z przepisami RODO 

9) podanie  danych  nie  jest  obowiązkowe,  jednakże  ich  niepodanie  może  uniemożliwić  realizację  celu,  dla którego  
dane są zbierane 

10) Zamawiający nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 


