
Ostrowiec Świętokrzyski, 1 grudnia 2020 r. 

O G Ł O S Z E N I E 
 Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,                                   

ul. Siennieńska 54, zaprasza do składania ofert na ochronę osobową i monitoring 

obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim 

oraz ochronę imprez organizowanych przez MCK w 2021 r. 

  

 Szczegóły dotyczące zamówienia zawiera specyfikacja, która stanowi 

załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz wzory umów stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do 

specyfikacji. 

1. Tryb składania ofert: 

a) oferty składać należy stosując kwestionariusz ofertowy stanowiący 

załącznik nr 2 do ogłoszenia w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury,                                     

ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, osobiście                               

w sekretariacie lub przesłać pocztą do 11 grudnia 2020 r. do godziny 
10.00  w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs na ochronę osobową                        

i monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury                               

w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ochronę imprez organizowanych przez 

MCK w 2021 r., nie otwierać przed 11 grudnia 2020 r. godz. 10.30, 

opatrzonej nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy; 

b) sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30; 

oferty złożone/przesłane po wyznaczonej dacie i godzinie nie będą 

rozpatrywane, liczy się data i godzina wpływu oferty; 

c) otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2020 r. w siedzibie MCK                        

o godz. 10.30; 
d) oferty niekompletne zostaną odrzucone; 

e) termin realizacji zamówienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.; 

f) osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Dorota Kowalczyk, tel. 

781 804 090, dorota.kowalczyk@mck.ostrowiec.pl, w godzinach od 7.30 

do 15.30; 
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g) oferowana cena powinna być podana w kwocie netto plus obowiązująca  

stawka VAT;  

h) Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji zaoferowanej ceny; 

i) kryterium oceny ofert: 100% – cena; 

j) w niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia 

otwarcia ofert; 

k) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę 

części zamówienia; 

l) ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej                          

w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim; 

m) oferta winna zawierać co najmniej następujące informacje:  
• dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, NIP, dokładny adres, 

telefon, e-mail); 
• przedmiot oferty; 
• cenę, będącą sumą wynagrodzenia netto Wykonawcy i należnego 

podatku VAT; 
• szczegółowy wykaz załączonych dokumentów; 

n) wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje 

itp., dalej zbiorczo zwane „korespondencją”, Zamawiający i Wykonawcy 

 przekazują pisemnie pocztą tradycyjną lub drogą mailową na adres 

Zamawiającego – Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54,                               

2 7 - 4 0 0 O s t r o w i e c Św i ę t o k r z y s k i l u b a d r e s m a i l o w y : 

dorota.kowalczyk@mck.ostrowiec.pl. 

2. Pouczenie o ochronie danych osobowych: 

a) administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, ul Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,                             
nr tel. 41 247 65 80, e-mail: mck.ostr@mck.ostrowiec.pl; 

b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@arx.net.pl; 

c) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  
• zawarcia i wykonania umowy oraz obsługi klientów na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b) RODO;  
• wypełnienia obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów 

podatkowych i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c) RODO; 

d) jeżeli przekaże Pani/Pan również jakiekolwiek swoje dodatkowe dane 
osobowe, inne niż te, które są wymagane przepisami prawa, przetwarzanie 
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tych dodatkowych danych będzie odbywało się za Pani/Pana dobrowolną 
zgodą. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych będzie 
wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące 
usługi na rzecz MCK (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy 
administracji publicznej); 

f) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub  
 współpracy, a także później przez okres przedawnienia potencjalnych   
 roszczeń, określony w przepisach prawa lub przez okres archiwizacji   
 dokumentów zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. W przypadku,  
 gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jedynie zgoda, dane   
osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia tej zgody; 

g) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także prawo  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z tych uprawnień  
można skorzystać składając wniosek do MCK, lub wysyłając go pocztą  
elektroniczną lub tradycyjną. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa  
się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym  
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem  
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h) w przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje  
Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia                     
 i realizacji umowy lub współpracy. Odmowa podania danych może skutkować  
niemożliwością zawarcia i realizacji umowy; 

j) państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu  
podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

         

        Zatwierdzam 
              Jacek Kowalczyk 
        Dyrektor MCK 

               

   


