
 

Bychawa, 16.08.2022 r. 

ZWK.271.28.2022. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 

równowartości 130 000 zł 

 

Nazwa i adres Zamawiaj ącego: Bychawskie Przedsi ębiorstwo Komunalne Spółka 
z o. o. w Bychawie ul. M. Rataja 6, 23 – 100 Bychawa, NIP 7130005821, REGON 
430515145  reprezentowane przez Zarząd w imieniu którego działa Prezes Zarządu Paweł 
Pikula.  
 
Tryb post ępowania: zgodnie z art. 2 ust 1. pkt. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.) w tym 
postępowaniu nie stosuje się. 
 
Nazwa zadania: „Wymiana stolarki okiennej na okna P VC”  
 
Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wymiana (demontaż, montaż z 
obróbkami) 26 sztuk okien na nowe okna PVC z nowymi petami zewnętrznymi w budynku 
socjalno-bytowym Oczyszczalni Ścieków w Bychawie: 

 

 Specyfikacja techniczna okien i drzwi: 

1. Okna PVC (19 szt.),  o następujących parametrach: 
a. Wymiary: szeroko ść 115cm x wysoko ść 164 cm , grubość profilu zabudowy 

82mm, 
b. Składające się z dwóch skrzydeł, w tym min. jedno skrzydło rozwierno-uchylne, 
c. 6 komorowe, 
d. z pakietem 3-szybowym, 
e. Uw dla całego okna nie przekraczająca 0,9 W/m2K, 
f. kolor biały, 
g. parapet zewnętrzny stalowy (kolor grafit) o wymiarach uwzględniających 

szerokość okna oraz przyszłe ocieplenie ścian zewnętrznych, 
h. gwarancja – 24 miesiące od daty dostawy 

2. Okna PVC (4 szt.),  o następujących parametrach: 
a. Wymiary: szeroko ść 115cm x wysoko ść 83 cm , grubość profilu zabudowy 

82mm, 
b. Składające się z jednego skrzydła rozwierno-uchylnego, 
c. 6 komorowe, 
d. z pakietem 3-szybowym, 
e. Uw dla całego okna nie przekraczająca 0,9 W/m2K, 
f. kolor biały, 
g. parapet zewnętrzny stalowy (kolor grafit) o wymiarach uwzględniających 

szerokość okna oraz przyszłe ocieplenie ścian zewnętrznych, 



 

h. gwarancja – 24 miesiące od daty dostawy 
3. Okna PVC (3 szt.),  o następujących parametrach: 

a. Wymiary: szeroko ść 118cm x wysoko ść 113 cm , grubość profilu zabudowy 
82mm, 

b. Składające się z jednego lub dwóch skrzydeł, w tym minimum jedno skrzydło 
rozwierno-uchylne, 

c. 6 komorowe, 
d. z pakietem 3-szybowym, 
e. Uw dla całego okna nie przekraczająca 0,9 W/m2K, 
f. kolor biały, 
g. parapet zewnętrzny stalowy (kolor grafit) o wymiarach uwzględniających 

szerokość okna oraz przyszłe ocieplenie ścian zewnętrznych, 
h. gwarancja – 24 miesiące od daty dostawy 

 
 

 

Termin składania ofert: do 24 sierpnia 2022 r. do godziny 12.00 za pomocą poczty 
elektronicznej (mail: sekretariat@ebpk.pl), pocztą tradycyjną lub osobiście – ul. M Rataja 6, 
23-100 Bychawa. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  do 5 października 2022 r. 

Kryteria oceny ofert:  kryterium  decydującym  o  wyborze  oferty  jest  cena  –  przy  
założeniu, że  wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z 
wymaganiami Zamawiającego. 

Oferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
łącznie z kosztami dostawy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyny. 

 

Klauzula RODO: 

Zgodnie z art. 13 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”, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bychawskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, ul. Rataja 6.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw 
przysługujących na mocy RODO możecie się Państwo kontaktować z Administratorem 
z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u 
Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@ebpk.pl lub pod w/w 
adresem. 

3. Państwa dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu 
związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 



 

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w 
interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.  

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, 
firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi 
prawnej, itp. 

5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby 
lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych 
przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub 
informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa 
dane mogą być także przekazywane do państw trzecich. 

7. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału w 
postępowaniu. 

8. Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich 
sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

9. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania: 
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego 
prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym 
z PZP; 
- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do 
czasu zakończenia tego postępowania. 

10. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO kierując 
korespondencję na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w razie uznania, że 
przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa. 

11. Państwa dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przekroczy 4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej 
umowy. 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

 


