
 

 

 

 

W przypadku podania danych osobowych – szczegółowe informacje dotyczące ich przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: 

www.zzm.mswia.gov.pl/rodo  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZARZĄD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MSWiA 

00–725 Warszawa, ul. Chełmska 8A, tel. 22 433 19 01, fax. 22 851 67 95, email: zzm@zzm.mswia.gov.pl 

NIP: 521 31 59 655, REGON: 017342084 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 18.11.2019 r. 

 

 

 
 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

opublikowanie na stronie internetowej Zamawiającego 
 

Nr postępowania 11/WT/19 
 

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A, 00 – 725 

Warszawa, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro (do niniejszego postępowania nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych 

MSWiA Nr 3/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia zamówień publicznych  

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, które opublikowane jest na 

stronie www.zzm.mswia.gov.pl w zakładce Informacje → Dokumenty. 

Informacje dotyczące przebiegu postępowania, także publikowane będą na stronie Zamawiającego  

w zakładce Zamówienia publiczne → Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy – Prawo 

zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy. 

 

Część I (wypełnia Zamawiający) 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

a) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie recepcji w budynku przy 

ul. Chełmskiej 8A w Warszawie. 

Szczegółowy zakres czynności obejmuje: 

• Zabezpieczenie/ wyniesienie mebli, 

• Przygotowanie narożników i montaż listew narożnych aluminiowych przy wejściu do 

windy ok. 6 mb 

•  Wykonanie zaprawek – usunięcie ubytków tynku, 

• Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów ok. 105 m2, 

• Malowanie powierzchni ścian i sufitów ok. 105 m2, 

• Sprzątanie po zakończeniu prac. 

 



 

Koszty pracy urządzeń oraz materiałów (wraz z transportem) do realizacji zamówienia będą 

wliczone w cenę dostawy i montażu. 

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę, 

stosownie do treści art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 

r. poz. 917 z późn. zm.), osobę/y wykonującą/e w trakcie realizacji zamówienia czynności 

określone w lit. a. 

 

c)  Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w lit. b, a także uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 4 ust. 1-4, § 13 ust. 2 

wzoru umowy  
 

2. Termin realizacji zamówienia: realizacja przedmiotu Zamówienia musi rozpocząć się w piątek o 

godzinie 15:00, a zakończyć się w poniedziałek do godziny 12:00.  

3. Termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 października 2019 r. do godziny 1000 - faxem: 22 851 67 

95, lub e-mailem: zzm@zzm.mswia.gov.pl, lub w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chełmskiej 8A w 

Warszawie (Kancelaria ZZM MSWiA). 

 

4. Dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego: 

Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, nw. 

dokumentów: 

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

niższą niż 10 tys. pln, 

2) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę i inne dokumenty załączone do oferty podpisuje pełnomocnik. 
 

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena 
 

 

6. Osoba/osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania: 

Główny Specjalista ds. Technicznych ZZM MSWiA - p. Paulina Zaleska , nr tel. do kontaktu: 22 / 433 19 

04. 

 

7. Przetwarzanie danych osobowych: 

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), Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem podanych danych osobowych jest 

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A 

tel.: 22 433 19 01, fax: 22 851 67 95, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl 
 



 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ZZM MSWiA:  

- e-mail iod@zzm.mswia.gov.pl  

- poczta tradycyjna na adres: ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz jego archiwizacji na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Zasobów 

Mieszkaniowych MSWiA Nr 3/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, 

które opublikowane jest stronie www.zzm.mswia.gov.pl w zakładce informacje → dokumenty. 

4) Dane osobowe będą udostępniane na podstawie ww. zarządzenia oraz podmiotom upoważnionym na 

podstawie innych przepisów prawa. 

5) Podanie danych osobowych jest wymogiem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

a w przypadku, złożenia oferty najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji przez Administratora zadań 

ustawowych i statutowych. 

6) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,  

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

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

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

okres archiwizacji. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


