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Szczecin, dnia 07.10.2019 r. 
 

 

Akademia Morska w Szczecinie uprzejmie prosi o przedstawienie oferty dotyczącej odśnieżania 

dachów płaskich obiektów należących do Akademii Morskiej w Szczecinie o podanych poniżej  

lokalizacjach i powierzchniach w terminie 01.12.2019 – 29.02.2020 r. 

Łączna powierzchnia wszystkich dachów przeznaczonych do odśnieżenia wynosi 6 731,10 m2 . Proszę o 

podanie ceny: 

• za usługę " stanu gotowości do odśnieżania"- opłata ryczałtowa miesięczna 

• oraz ceny jednostkowej za każdorazowe odśnieżenie l m2. 
 

LP Obiekt Adres 
Powierzchnia 

dachu (w m2) 

 OBIEKT Wały Chrobrego  1904,90 

 a) Sala W-F+ Siłownia LSO ul. Wały Chrobrego 1-2 

Szczecin 
1193,90 

1 b) Bufet 

 
165,00 

 

c) Laboratorium Chłodnictwa 

 

165,00 

 d) Sala Tradycji  20,00 

 e) Elektrotechnika  361,00 

2 Pływalnia ul. Starzyńskiego 9a Szczecin 1356,80 

3 Obiekt Szczerbcowa  ul. Szczerbcowa 4 Szczecin 1860,20 

4 Obiekt Podgórna ul. Podgórna 51-53 Szczecin 139,20 

 

5 

 

Obiekt Willowa: 

Hala sportowa 

  

 

1470  ul. Willowa 2-4 

 

 

Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie 

łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 

 

Termin składania ofert: 

 

Zamawiający oczekuje złożenia oferty w terminie do dnia 15.10.2019 roku do godziny 10.00 (termin 

złożenia oferty), w siedzibie zamawiającego w Kancelarii lub na adres mailowy: 

a.skrzypczak@am.szczecin.pl. 
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Ochrona danych osobowych 

Klauzula informacyjna dla procedury udzielania zamówień wyłączonych ze stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

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), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały 

Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, am.szczecin.pl; 

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail: iod@am.szczecin.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego, 

tj. w procedurze wyboru wykonawcy i dalej w związku z realizowaną umową; 

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności 

przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmiotom 

przetwarzającym dane w naszym imieniu, na podstawie umowy powierzenia danych;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów 

określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa; 

6. podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej 

Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie 

Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy 

ww. stronami;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

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

− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO; 

− prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 

− 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 przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 

− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych 

w art. 21 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 



     

 
 

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 
u l .  Wały  Chrobrego 1 -2  70  -500 Szczec in  

te le fon  (+4 8 91)  480  94  00  fax  (+48 91)  480 95 85  
www. am.szczec in .p l  e -ma i l : am@am.szczec in .p l   

 

 
 

Zamawiający oczekuje złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz z niniejszymi 

oświadczeniami: 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z polityką prywatności, dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

przez Akademię Morską w Szczecinie, znajdującą się na stronie internetowej uczelni 

www.am.szczecin.pl w zakładce Uczelnia/Polityka prywatności*. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i których dane 

przekazuję Zamawiającemu w celu wykonania umowy**. 

 
1) Rozporządzenie 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). 

*   Dotyczy osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

**W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 

 

 

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem stanowi załącznik do Zapytania ofertowego. 


