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Wygoda, dnia 18.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe

I.

Zamawiający:
Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka z o.o. Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski
NIP: 537-000-96-80 Regon: 30120086.

II.

Opis przedmiotu zapytania:
1. Zapytanie dotyczy usługi: korekcji racic w stadzie bydła własności Spółki.

III. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – termin do indywidualnego ustalenia.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna:
 Do oferty należy dołączyd referencje w zakresie obejmującym zapytanie
 zostad sporządzona przez Oferenta na jego własnym formularzu ofertowym,
 byd opatrzona pieczątką firmową oraz zostad podpisana przez oferenta,
 posiadad datę sporządzenia,
 zawierad adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje:
 warunki płatności,
 czas realizacji,
 inne informacje przydatne do oceny oferty.
V.

Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyd za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres: zakupy@skjanow.pl lub w biurze stadniny
2. Termin składania ofert upływa dnia 23.09.2020 r. o godz. 16.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących treści
złożonych ofert.

VI. Ocena ofert:
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny oraz referencji przedstawionych przez
oferenta
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub drogą e-mail.
VIII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela: Aneta
oraz adresem e-mail: zakupy@skjanow.pl.

Nowak

pod

numerem

telefonu

NIP: 5370009680 REGON: 030120086 KRS: 0000109401
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy 3 912 500 zł
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IX. Klauzula informacyjna dotycząca RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 201 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.U. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO” informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o., Wygoda 3, 21505 Janów Podlaski;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w zapytaniu ofertowym na
„zakup artykułów higieny doju” zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b RODO;
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o., Wygoda 3, 21-505
Janów Podlaski;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami w tym zakresie, w tym
przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i wewnętrznych
Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
Że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
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