
 

Sygn. sprawy: PZA.252.10.2020                                                       

Ogłoszenie o zamówieniu (usługa) 

Usługa deratyzacji i dezynsekcji w obiekcie Radia Lublin S.A.                        

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin S.A., 2- - 30 Lublin,                  

ul. Obrońców Pokoju 2, e – mail: poczta@radio-lublin.pl, fax – 81 5328728,                                      

tel. 81 5364222. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi deratyzacji oraz dezynsekcji w obiekcie   

Radia Lublin S.A. w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 2, a w szczególności: 

1) świadczenie usługi deratyzacji w zakresie monitorowania obecności i zwalczania 

gryzoni na terenie obiektu Radia Lublin S.A. według § 23 Uchwały Nr 963/XXXIX/2006 

Rady Miasta Lublin z dnia 23 marca 2006 r. dotyczącej obowiązku przeprowadzenia 

deratyzacji obiektów przez właścicieli na ich koszt. 

Częstotliwość czynności wymienionych powyżej została ustalona na dwa razy do roku,                   

w okresie jesiennym (tj. od 15 października do 15 listopada) oraz w okresie wiosennym 

(tj. od 15 marca do 15 kwietnia). 

Na wniosek Zleceniodawcy częstotliwość może zostać zwiększona. 

2) świadczenie usługi dezynsekcji w zakresie monitorowania obecności i zwalczania np. 

mrówek, os na terenie obiektu Zleceniodawcy. 

Świadczenie usługi może nastąpić na pisemny lub telefoniczny wniosek Zleceniodawcy 

lub osoby przez niego upoważnionej. 

3) Zleceniobiorca usługi zakreślone powyżej w pkt. 1) i 2) zrealizuje przy użyciu własnych 

narzędzi oraz preparatów (posiadających odpowiednie atesty i inne dokumenty 

dopuszczające do stosowania na terenie Polski). 

4) Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 

923000 - 3 usługi odszczurzania; 

90921000-9 usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków; 

90922000-6 usługi zwalczania szkodników.  

3. Procedura postępowania: 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie                                     

z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Polskim Radiu – Regionalnej 

Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A., których wartość nie przekracza wyrażonej                             

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (netto)” wprowadzonym Zarządzeniem                      

Nr 3/2020 Prezesa Zarządu Radia Lublin S.A. z dnia 05.02.2020 r. – bez stosowania ustawy                

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

4. Termin wykonania: 

36 miesięcy od darty podpisania umowy. 

5. Termin związania ofertą: 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, wskazanego                               

w „Ogłoszeniu o zamówieniu”. 

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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6. Kryteria oceny ofert: 

Podstawą wyboru oferty będzie kryterium: 

Nazwa kryterium Waga Sposób obliczania punktów 

Cena (brutto)* 100% 
Cena najniższa/cena oferowana x waga 

kryterium x 100 

* wartość z formularza ofertowego 

Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 

wraz z narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie               

objętym opisem przedmiotu zamówienia. 

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (kryterium cena), spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu, zostanie wybrana do realizacji zamówienia. 

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania i otwarcia: 

Ofertę proszę sporządzić według wzoru określonego treścią Załącznika Nr 2 do 

ogłoszenia i przekazać ją w terminie do dnia 12.03.2020 r. do godz. 9:00 do siedziby 

Zamawiającego: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” 

S.A., 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2 - sekretariat. Zamawiający dopuszcza 

złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: poczta@radio-lublin.pl lub drogą                    

fax: 81 5328728. 

W przypadku składania oferty w wersji pisemnej, Wykonawca winien umieścić ofertę                                             

w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie.  

Koperta winna być zaadresowana następująco: 

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. 

ul. Obrońców Pokoju 2 

20-030 Lublin 

 oraz powinna być oznakowana następującym tekstem: 

„Oferta w postępowaniu na deratyzację i dezynsekcję w obiekcie Radia Lublin S.A.”  

Sygn. sprawy: PZA.252.10.2020 

Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego ostatecznym terminem 

składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” 

lub „wycofanie”. 

UWAGA! 

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta 

taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

Do oferty należy dołączyć: 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                                       

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12.03.2020 r. o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego: 

Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, Studio im. Zbigniewa Stepka. 
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8. Ustalenia organizacyjne: 

1) W dniu 05.03.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Polskiego Radia – 

Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A., 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców 

Pokoju 2 (holl), Zamawiający organizuje zebranie z Wykonawcami w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści „Opisu przedmiotu zamówienia” w przedmiotowym 

postępowaniu. Zamawiający przewiduje w czasie zebrania Wykonawców, dokonanie 

wizji lokalnej miejsc przewidzianych do realizacji zamówienia. 

2) Skierowanie przedstawiciela Wykonawcy na zebranie proszę potwierdzić telefonicznie:                     

nr 81 5364277 lub 508048244 albo drogą e-mail: roman.myszak@radio-lublin.pl. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

− odstąpienia od przeprowadzenia postępowania; 

− unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5) Do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest upoważniony – Roman Myszak, tel. 81 

5364277, 508048244,  e-mail: roman.myszak@radio-lublin.pl. 

6) Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza                                    

w postępowaniu zostanie podpisana niezwłocznie po zakończeniu postępowania 

według wzoru określonego treścią załącznika Nr 1 do „Ogłoszenia o zamówieniu”. 

9. Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 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 - 

RODO) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio – Regionalna 

Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, 20-030 Lublin ul. Obrońców                

Pokoju 2. 

2) Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrony danych. Osobą do kontaktu jest 

pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych. W sprawie udzielania informacji 

dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem e-mail:  

iod@radio-lublin.pl. 

3) Celem przetwarzania jest:  

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określonego jako „Usługa 

deratyzacji i dezynsekcji w obiekcie Radia Lublin S.A.” o sygn.. akt 

PZA.252.10.2020 prowadzonym jako zamówienie o wartości poniżej 30 tys. euro 

realizowane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

− podmioty, którym Administrator Pani/Pana danych osobowych udostępnia 

dokumentację postępowania w myśl art. 8 oraz art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp). 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art. 97 ust. 1  art. 96 

(ustawy Pzp) przez okres  4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie                       

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
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6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                    

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) 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; 

9) 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, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Załączniki – 4 na 8 str.: 

Załącznik Nr 1 – Wzór umowy; 

Załącznik Nr 2 – Wzór formularza oferty. 

Lublin, dnia 27.02.2020 r.                                                Prezes Zarządu   

                                                                                 (-)    Mariusz Deckert                                                                                                                                                                                                                


