
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach  zaprasza do złożenia oferty cenowej  na zakup chemii 
basenowej w czwartym kwartale 2018r. 

 

Do realizacji zamówienia zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

 

 Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do OSiR Kęty następujących środków 
chemicznych w ilości:  

a) Podchloryn sodu - techniczny (w opakowaniach 35 kg)   3000kg 
    Dostawa w czterech transzach 
 
b) Środek do koagulacji(w opakowaniach 30 kg)    240kg 
Flockfix lub Flockmix lub Superkalgu standard lub Flok-chem 
Dostawa w dwóch transzach 
 
c) Korektor pH minus płynny (w opakowaniach 40 kg)   240kg 
(kwas siarkowy 50%) 
Dostawa w dwóch transzach 
 
d) Środek przeciw algom płynny      60kg 
Algen Super lub Alfuba Specjal lub Alba Super lub GlonChem 
Dostawa w dwóch transzach 
 
e) Armex 5 + aktywator (opakowanie 5 litrów)    10 kompletów 
 
f) Tabletki DPD-1 do photometra      500szt 
g) Tabletki DPD-3 do photometra      500szt 
 
 
 Termin wykonania zamówienia 

Dostawa  październik – grudzień  jeden lub dwa razy w miesiącu (w zależności od 
zużycia) 

 Miejsce wykonania zamówienia: 

OSiR Kęty  os. Nad Sołą 29, 32-650 Kęty  

 

 



 Cena: 

Cena ofertowa jest ceną za całość zamówienia wyrażoną w polskich złotych 
z wyszczególnieniem ceny netto, stawki i wartości VAT i ceny brutto. 

 Warunki udziału w postępowaniu: 

W postępowaniu mogą brać udział podmioty które:  

 Posiadają odpowiedni tabor do transportu środków chemicznych 

 Posiadają pozwolenia na obrót produktami biobójczymi. 

 Posiadają karty charakterystyki środków biobójczych  

 Informacje końcowe: 

 Termin sporządzenia oferty – do dnia 26 września 2018 r. 

 Miejsce składania ofert : oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:  

jakub.grabski@osir.kety.pl    

 Osoba do kontaktu Jakub Grabski  tel. 603799769. 

 Kryterium oceny ofert – 100% cena. 

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), dalej „RODO”, informuję, że:  

 Administratorem Danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach , adres os. Nad 
Sołą 29, 32-650 Kęty.  

 z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres  
e- mail: iodo@osir.kety.pl; 

 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy w trybie 
art. 4 pkt 8 Pzp; 

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, nie dłużej niż jest to konieczne,  
tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 

 

Kęty 12.09.2018 

 
 
 


