
 

 

 

                                                                                                                                                                                             
 Łódź, dnia 15.09.2020 r. 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 
ul. Lutomierska 108/112 

91-048 Łódź  
 
 

ZAPYTANIE W CELU DOKONANIA WYCENY JEDNOSTKOWEJ  
ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

 

 
                  

I. ZAMAWIAJĄCY 
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź 
NIP: 7260004458, REGON: 470754976 

 
II. WARUNKI I POSTANOWIENIA: 
 
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przekazuje niniejsze Zapytanie w celu dokonania wyceny 
jednostkowej zakresu zamówienia, związanego z planowaną realizacją postępowania                            
na docieplenia budynku PdOZ na terenie KPP w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2. 

  
Zwracamy się z prośbą o wycenę jednostkowego  zakresu zamówienia z uwzględnieniem poniższych 
informacji: 
 
1. Niniejsze Zapytanie ma charakter dokonania wyceny jednostkowej zakresu zamówienia i nie stanowi 

zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
2. Niniejsze Zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy czy też do udzielenia 

zamówienia. 
3. Przedmiotowe Zapytanie nie stanowi procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego      

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Zamawiający zastrzega, że udzielenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o charakterze dokonania 

wyceny jednostkowej zakresu zamówienia może skutkować zaproszeniem do złożenia oferty. 
  
III. CEL I PRZEDMIOT ZAPYTANIA 
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie postępowania na docieplenie budynku PdOZ                     
na terenie KPP w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2. 
 
Przewidywany zakres zamówienia obejmuje: 
 
1. Wykonanie docieplenia ścian płytami styropianowymi o grubości 18 cm kondygnacji naziemnej  
2. Wykonanie docieplenia ścian płytami styropianowymi kondygnacji podziemnej oraz z wykonaniem 

izolacji z folii  
3. Wykonanie docieplenia stropodachu styropapą  
4. Wykonanie obróbek blacharskich przy szerokości w rozwinięciu 25 cm  
5. Obróbki blacharskie – demontaż starych rynien i rur spustowych  
6. Montaż nowych rynien i rur spustowych  
7. Wymiana stolarki okiennej na stolarkę białą z PCV 
8. Demontaż krat okiennych  
9. Transport gruzu i ziemi  
10. Rozebranie obróbek parapetów zewnętrznych okien z blachy nie nadającej się do użytku (m

3
) 

11. Rusztowanie rurowe zewnętrzne o wysokości do 10 m  
12. Wykonanie kraty stalowej na okno  

 
 

2. INNE WARUNKI I POSTANOWIENIA: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 
 
 



 

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE 
     Uczestnik powinien przedstawić swoją odpowiedź na Formularzu do wyceny jednostkowej zakresu 

zamówienia – załącznik nr 1 załączonym do Zapytania. 
 Formularz powinien być: 
- opatrzony pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać adres lub siedzibę firmy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 
- podpisany czytelnie przez Wykonawcę.  
 
 
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY 
1. Formularz powinien być przesłany za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS:   
       do dnia 17.09.2020 r. do godziny 10:00. 
2. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
3.    Uczestnik może przed upływem terminu składania formularzy do niniejszego zapytania zmienić lub 

wycofać swój Formularz. 
 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z RODO 
     Zgodnie z wymogami 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), Zamawiający informuje, o sposobie przetwarzania 
Pana/Pani danych osobowych, tj.: 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) będzie Komendant Wojewódzki Policji w  Łodzi                          
z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112, kod 91-048  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IDO) - e-mail: ido@ld.policja.gov.pl 
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane będą w celu: 

1)  wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie związanym                          
z Zapytaniem dotyczącym przedmiotowego zamówienia (podstawą przetwarzania jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO);                       

2)  w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej                    
z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi bądź jego przedstawicielem prawnym lub 
podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem (podstawą przetwarzania jest             
art. 6 ust. 1 lit. B RODO). 

4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:  
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane 

osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, 
do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi; 

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
3) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani 

prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź 
sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie; 

5. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Zamawiającego Pana/Pani danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie 
papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz 
archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty                  
i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie 
przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób 
kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji 
stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                 
17 grudnia 2007 roku. 

7. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 
       Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktów z Uczestnikami niniejszego Zapytania 

Jolanta Godlewska (42) 638-39-66, adres mailowy: jolanta.godlewska@ld.policja.gov.pl 
 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 
       Formularz w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia – Załącznik nr 1 

mailto:ido@ld.policja.gov.pl

