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Kętrzyn, 25.05.2021r.

W/g rozdzielnika
Zapytanie ofertowe
Uprzejmie proszę o przedstawienie swojej oferty cenowej na dzierżawę budynku
prosektorium o powierzchni użytkowej 58,8 m2, położonej w obrębie 3 miasto Kętrzyn, oznaczonej jako
działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha wraz z wyposażeniem.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
- dzierżawa budynku prosektorium, o powierzchni użytkowej 58,8m2 wraz z wyposażeniem położonym
na działce nr 28/3 o pow. 0,0255 ha w obrębie nr 3 miasta Kętrzyn, znajdujący się w pobliżu posesji
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, przy ul. M.C. Skłodowskiej. W wydzierżawianym budynku
Dzierżawca będzie prowadził działalność gospodarczą związaną z należytym przygotowaniem
pochówku zwłok osób zmarłych, w celu wydania ich osobom uprawnionym do ich pochowania.
2. Termin wykonania zamówienia:
- 1 rok od daty podpisania umowy.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie w wyznaczonym terminie oferty cenowej.
4. Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest:
- Ewa Stadnyk, tel. 89-751-17-35, e-mail: ewa.stadnyk@starostwo.ketrzyn.pl”
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
"Dzierżawa -prosektorium" na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11 –400
Kętrzyn do dnia 10 czerwca 2021 do godz. 12:00.

Wykonawca składając ofertę musi dostarczyć dla Zamawiającego wypełniony
i podpisany formularz ofertowy oraz podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
Oferent zastrzega sobie możliwość odwołania rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
w przypadku wystąpienia ważnych powodów oraz unieważnienie wyboru Wykonawcy bez podania
przyczyn.
Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą zgłaszać roszczeń względem Powiatu
Kętrzyńskiego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania
i złożenia swojej oferty. Z wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę, zostanie zawarta umowa
dzierżawy.
Załącznik:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w
Kętrzynie (11-400),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

