Bydgoszcz, .........................
Wykonawca
Zamówienie
nr FZ/..../2021
1.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

2.

Nr postępowania: POST/MEG/FZ/U/032/2021

3.

Przedmiot zamówienia: Wynajem podnośnika koszowego na wysokość 20 metrów wraz z operatorem do prac wymiany lamp ulicznych na
terenie PGE EC S.A. Oddział 1 Kraków
Zamówienie zrealizowane będzie w oparciu o ofertę cenowa nr ...z dnia......

4.

Wartość zamówienia nie przekroczy: ........................... zł netto + VAT
(słownie złotych: ......................... złotych 00/100). Ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona powykonawczo na podstawie cen
jednostkowych zł/h i rzeczywistej liczbie przepracowanych godzin.

5.

Termin wykonania: 23.07.2021-31.08.2021 po zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego

6.

Miejsce realizacji zamówienia:
6.1. teren PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie ul. Ciepłownicza 1

7.

Okres gwarancji: nie dotyczy

8.

Procedury Odbioru dla usługi
8.1. Odbiór usługi zostaje potwierdzony na protokole odbioru dostawy. Protokół odbioru dostawy sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron. Do podpisania Protokołu jest upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
8.2. W przypadku stwierdzenia Wad lub niekompletności Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru
dostawy.

9.

Warunki płatności: Wszelkie płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, który będzie wskazany w fakturze VAT,
i zgłoszony przez Wykonawcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na
adres podany w ust. 8.1.
Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze VAT posiada/nie posiada* rachunek VAT utworzony
rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK prowadzonego w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

do tego rachunku

Płatności z tytułu Wynagrodzenia Umownego mogą być dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w
art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
9.1. Faktura VAT winna być wystawiona nie później niż do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym odebrano Dostawę, na
podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru dostawy (załącznik nr 2) i dostarczona na adres: „MEGAZEC” sp. z o.o., ul.
Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz
10. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Krzysztof Majczyk, tel. 726 490 093, e-mail: krzysztof.majczyk@megazec.pl
11.

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: ................ , tel........................, e-mail: ...............@.............................

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem:
http://megazec.pl/Przetargi/OWZ i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia.
Postanowienia niniejszego Zamówienia mają charakter nadrzędny w stosunku do Ogólnych Warunków Zamówienia.
Osoba sporządzająca (imię i nazwisko):
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
2. Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy
3. Załącznik nr 3 – Informacja RODO

„MEGAZEC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Energetyczna 6, 85-950 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120080,
NIP: 953-24-29-518 wysokość kapitału zakładowego: 4.199.000 zł.
Spółka Grupy Kapitałowej PGE S.A.

tel.: 52 23 37 00
www.megazec.pl
megazec@megazec.pl

Zamawiający:

Wykonawca:
Przyjmuję do realizacji niniejsze zlecenie na warunkach j. w.

……………………………………………
/podpis Zamawiającego/

……………………………………………
/podpis Wykonawcy/
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Załącznik nr 2

Bydgoszcz, dnia ..........................
(pieczęć firmowa Zamawiającego)

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUG/DOSTAW/ROBÓT BUDOWLANYCH*
częściowy, końcowy*

1. Temat odbioru technicznego: ............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Numer umowy / zlecenia*: ..................................................................................................................
3. Okres ważności umowy/zlecenia*:

od dnia: …..........................do dnia: .........................................

4. Roboty budowlane/usługi/dostawy* wykonano: od dnia: ............................. do dnia: ........................
5. Pełna nazwa Zamawiającego: ………………………………………………………………………..........
6. Pełna nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................
7. Nr zlecenia w systemie MAKS: …………….…………………..............................................................
8. Klasyfikacja zamówienia: usługi/dostawy/roboty budowlane*
9. Wartość usług/dostaw/robót budowlanych* wg umowy netto (bez VAT): ..........................................
10. Wartość wykonanych usług/dostaw/robót budowlanych* netto (bez VAT): ........................................
11. Wartość wykonanych usług/dostaw/robót budowlanych* narastająco netto (bez VAT): ....................
12. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją i wykonanym zakresem rzeczowym postanawia:
...................................................................................................................................................................
13. Ujawnione usterki i termin ich usunięcia: ............................................................................................
............................................................................................................................................................
14. Załączniki do protokołu .......................................................................................................................

KOMISJA ODBIORU

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

a/..................................................................

……………………………………

b/..................................................................

……………………………………

c/ .................................................................

…………………………………….
ZATWIERDZAM
………………………………....



niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 3

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 - informuje się, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „MEGAZEC” spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85950 ul. Energetyczna 6.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z zawarciem
niniejszej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z „MEGAZEC” sp.
z o.o. oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w
przepisach szczegółowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W sprawie swoich danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@megazec.pl lub pod adresem
siedziby „MEGAZEC” sp. z o.o. podanym powyżej.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem
i przebiegiem Pani/Pana współpracy.
Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. „MEGAZEC” sp. z o.o. nie będzie przekazywać danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz
powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie
„MEGAZEC” sp. z o.o.
…………………………………
/czytelny podpis kontrahenta/
Strony zobowiązują się do realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z postanowieniami RODO w stosunku do
pracowników, których wyznaczyły do realizacji zadania.
…………………………………
/czytelny podpis kontrahenta/
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