Białystok, dnia 01.06.2021 r.
WOF.261.49.2021.DK
Rozeznanie rynku przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, wyłączone ze stosowania ustawy Prawo
Zamówień Publicznych w związku z art. 2 ust.1 pkt 1.

Prowadzący rozpoznanie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul.
Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.
1. Określenie przedmiotu rozpoznania: sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego na
potrzeby pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania zawiera załącznik nr 1 do rozpoznania cenowego.
3. Oferta wykonawcy powinna obejmować całość zamówienia.
4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: do 31 grudnia 2021 r.
5. Kryterium wyboru: 100 % cena.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozpoznania cenowego.
7. Formularz oferty cenowej zawiera załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia rozpoznania cenowego na każdym etapie
postępowania.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Daniel Kamieński, tel. 857 406 981 wew. 37,
e-mail: daniel.kamienski.bialystok@rdos.gov.pl.
10. Sposób złożenia oferty: ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie:
 e-maila na: przetargi.bialystok@rdos.gov.pl
11. W celu potwierdzenia, że oferowana odzież robocza odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaprezentował mu oferowaną odzież
(kurtka zimowa, kurtka letnia, spodnie, buty zimowe, buty letnie, buty gumowe). Prezentacja
może nastąpić w siedzibie Zamawiającego lub wybranym przez Wykonawcę punkcie w granicach
administracyjnych miasta Białegostoku w dniach od 02-08 czerwca 2021 r., w godzinach 8.0014.00. Dokładną datę i godzinę prezentacji Zamawiający ustali indywidualnie z Wykonawcą.
Zamawiający dokona oceny zgodności zaprezentowanej odzieży roboczej ze szczegółowym
opisem przedmiotu rozpoznania, na podstawie zestawienia spełnia/nie spełnia wymagania. Oferta
wykonawcy nie spełniająca wymagań Zamawiającego nie będzie rozpatrywana przy
dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
12. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku posiada certyfikat Systemu
Zarządzania Środowiskiem, zgodny z EMAS, nadany w oparciu o Politykę Środowiskową
zatwierdzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. W związku z
tym zaleca się, aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zapoznali się z treścią Polityki
Środowiskowej, zamieszczonej na stronie http://bialystok.rdos.gov.pl/
13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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, s. 1) –
dalej RODO, informuję:
1) Administratorem Danych Osobowych zawartych w ofertach cenowych jest Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, e-mail:
iod.bialystok@rdos.gov.pl

3) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w
celu przeprowadzenia postępowania w zakresie dokonania wydatków oraz realizacji zawartej
umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i będą
udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
postępowaniu i zawarcia umowy;
5) dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie
działania archiwum zakładowego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych
dyrekcji ochrony środowiska, przez okres 5 lat.
Dane osobowe wynikające z zawartej umowy będą przechowywane przez okres, w którym
mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową;
6) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak
również prawo do ograniczenia przetwarzania;
7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy prawa.
8) Uwaga: Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na
Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich
Zamawiającemu w ofertach.

Termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofertę cenową należy złożyć
do dnia 9 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Białymstoku
Beata Bezubik
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