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Maleniec, dn. 20-07-2022 r. 

 
Pieczęć firmowa Zamawiającego 

Znak: ZZH-26/1/2022 
STRONA ZAMAWIAJĄCA 

Samorządowa Instytucja Kultury 
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu 

Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu 
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka, 
NIP: 658-186-91-44, REGON: 260011545 
Tel. (41) 373 11 42, E-mail: maleniec@gmail.com, WWW: maleniec.pl 
Dni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Odtworzenie i 
zabezpieczenie północnego koryta wodnego 

II. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawianego kompletnej dokumentacji projektowej na 
potrzeby realizacji zadania, polegającego na odtworzeniu i zabezpieczeniu północnego koryta wodnego na 
terenie zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa świętokrzyskiego pod numerem A.495/1-2. Północne koryto wodne położone jest na działce o 
numerze ewidencyjnym 1100; obręb: Maleniec; jednostka ewidencyjna: Ruda Maleniecka. Opis północnego 
koryta wodnego zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej; 
2) opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego w wersji papierowej (5 egz.) i elektronicznej 

(płyta CD/DVD). Projekt opracowany zostanie zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na 
Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań architektonicznych i poszukiwań 
zabytków (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 81 z późn. zm.); 

3) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (5 egz.), zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126); 

4) przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz aplikowania o środki zewnętrzne, obejmującej: 
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a) przedmiar robót w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej (płyta CD/DVD): wykonany 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2021 poz. 2454 z późn. zm.) z rubrykami do sporządzenia kosztorysu ofertowego; 

b) kosztorys inwestorski w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej (płyta CD/DVD): 
opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004  r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.); 

c) szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  dla branż 
w wersji papierowej (5 egz.) i wersji elektronicznej (płyta CD/DVD): wykonane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2021 poz. 2454 z późn. zm.); 

5) opracowanie wszystkich niezbędnych opracowań i wymaganych przepisami prawa dokumentów, 
pozwalających o wystąpienie przez Zamawiającego z wnioskiem do Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydaniu decyzji na prowadzenie robót budowalnych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz do właściwego organu adm inistracji 
samorządowej o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwalające na dokonanie 
zgłoszenia planowanych robót budowlanych.  

 
Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: 

1) pozyskanie własnym staraniem i na własny koszt aktualnych map do celów projektowych; 
2) sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia; 
3) uwzględnienie podczas wykonywania prac projektowych wymogów Zamawiającego; 
4) prowadzenie na każdym etapie opracowania dokumentacji konsultacji z Zamawiającym, 

przedstawicielami Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwalających na 
wypracowanie optymalnej koncepcji i rozwiązań mających wpływ na koszty, przyjęte rozwiązania 
funkcjonalne, architektoniczne, konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne, przy jednoczesnym 
założeniu, że zaproponowane rozwiązania zapewniają minimalizację kosztów i uwzględniać będą 
aktualny stan zabytku oraz warunki i czynniki mające wpływ na jego zachowanie; 

5) wprowadzenie ewentualnych poprawek lub uzupełnień do opracowanej i przekazanej 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych; 

6) udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot umowy; 
7) wykonanie każdorazowo aktualizacji kosztorysów inwestorskich, na wniosek Zamawiającego, w 

czasie trwania gwarancji; 
8) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy; 
9) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi oraz nad ich zgodnością z 

projektem-od momentu uzyskania pozwolenia na budowę, przez okres trwania postępowań 
przetargowych na wyłonienie wykonawców/-ów robót budowlanych i okres realizacji robót 
budowalnych w maksymalnym terminie do pięciu lat od daty odbioru ostatecznego dokumentacji, 
w szczególności: 

a) przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców uczestniczących w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące treści projektu, STWiOR i przedmiarów, 

b) stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z 
dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę, STWiOR oraz zasadami 
wiedzy technicznej, 

c) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej 
STWiIOR oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, w tym 
sporządzania niezbędnych szkiców i rysunków,  

d) opracowanie rozwiązań zamiennych i uzupełniających, wynikających z błędów, pomyłek 
lub braków dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej na podstawie niniejszego 
zamówienia, 

e) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z 
rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, 

f) zajmowanie stanowiska w kwestii istoty wprowadzanej zmiany (zmiana istotna, zmiana 
nieistotna) w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w projektów, 
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g) opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie możliwości wprowadzenia zmian od 
zatwierdzonego projektów lub warunków decyzji pozwolenia na budowę w zakresie 
materiałów i konstrukcji, oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

h) udokumentowanie rozwiązań projektowych wprowadzonych w czasie wykonywania robót 
budowlanych, 

i) pisemnie zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych w trakcie realizacji błędów, braków, 
usterek dokumentacji projektowej.  

10) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością. 
 

Poniżej przedstawiono wykaz robót budowlanych, przewidzianych do wykonania w ramach zadania, dla 
którego wykonana zostanie dokumentacja projektowa. Zamawiający zastrzega, iż na etapie projektowania, 
konsultacji i uzgodnień może on ulec modyfikacji w celu uzyskania optymalnego efektu jakościowo-
kosztorysowego. Zakres robót budowlanych przewidywanych do wykonania obejmuje w szczególności: 

 
1) zabezpieczenie grobli stawu przed napływem wody do koryta, 
2) rozebranie zniszczonych elementów konstrukcji drewnianych koryta i stawideł (poszur, boki, 

konstrukcja nośna, zasuwy, słupy nośne do stawideł i koryta), 
3) wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wzmocnień konstrukcji nośnej koryta i stawideł, 
4) odtworzenie i zabezpieczenie konstrukcji koryta i stawideł, 
5) impregnacja elementów drewnianych.  

 
Dokumentacja projektowa wykonana zostanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami 
państwowymi, branżowymi, a także zasadami wiedzy technicznej. W razie zmiany w trakcie realizacji 
przedmiotu mówienia przepisów dotyczących formy i zakresu dokumentacji projektowej, Wykonawca dostosuje 
opracowane dokumenty do przepisów obowiązujących w dniu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu 
bez zmiany wynagrodzenia. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane, a niezbędne do właściwego i 
kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach 
i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą 
konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy lub równoważny. 
 
Zakres rzeczowy zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych opracowań wynikających z 
przepisów m.in. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 
840), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i 
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań architektonicznych i poszukiwań 
zabytków (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1609 z późn. zm.), oraz innych niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach 
złożonej oferty. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

30.09.2022 r. 

3. Okres gwarancji: 

24 miesiące. 

4. Warunki płatności: 

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT/rachunku w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 
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5. Miejsce i sposób składania ofert: 

Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 
nr 2 do niniejszego zapytania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana 
tylko jedna cena. Oferta może być złożona Zamawiającemu osobiście lub pocztą tradycyjną w trwale 
zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z dopiskiem: Oferta na wykonanie projektu budowlanego dla 
zadania pn. „Odtworzenie i zabezpieczenie północnego koryta wodnego” na adres Zabytkowy Zakład 
Hutniczy w Maleńcu, Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka lub przesłana pocztą elektroniczną w formie 
zeskanowanego załączników na adres mailowy zzh@maleniec.pl. Koszty opracowania i dostarczenia oferty 
ponosi Wykonawca. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane przez 
Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu nadesłanych przez Wykonawców materiałów i 
załączników do ofert. 

 
Oferty należy składać w terminie do 27.07.2022 r. do godziny 15.00. Za datę złożenia oferty uznaje się datę 
jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Informacja o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie 
przesłana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem: www.maleniec.pl. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami: 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami we wszelkich sprawach związanych z niniejszym 
postępowaniem jest pani Katarzyna Zabijak-Główna Księgowa Zamawiającego, numer telefonu: (41) 373 11 
42, e-mail: zzh@maleniec.pl, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00. 

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania i dalszej 
oceny, jeżeli: 

1) treść złożonej przez Wykonawcę oferty odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 
2) oferta złożona została przez Wykonawcę w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego, 
3) oferta przedstawiona przez Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego.  

W przypadku, gdy: 
1) treść złożonej przez Wykonawcę oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania 

ofertowego, 
2) na etapie weryfikacji oferty stwierdzi podanie w niej nieprawdziwych informacji przez Wykonawcę, 
3) oferta nie została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę. 
 
Przyjęte przez Zamawiającego oferty zostaną poddane dalszej ocenie. Zamawiający wyznaczył następujące 
kryteria oceny przyjętych ofert: 
 Kryterium Cena:   100% 

 
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: 
 Kryterium Cena: 
  Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone według następującego wzoru: 

 

gdzie:  Cmin – najniższa cena brutto spośród badanych ofert. 
 Cbad – cena brutto oferty badanej. 
 P – liczba punktów. 
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Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty podatku VAT. Niedoszacowanie, pominięcie 
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z 

największą liczbą punktów, która nie podlega odrzuceniu. 
 

9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, 
umowę na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu 
podpisania umowy. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW: 

O oddzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający następujące warunku udziału w 
postępowaniu: 

1) posiadają odpowiednie kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia 
warunków w tym zakresie. Wystarczającym jest złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego 
zapytania, 

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. Wystarczającym jest złożenie oświadczenia w 
zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 
niniejszego zapytania, 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznych i personelem, który posiada niezbędną wiedzę i 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. Wystarczającym jest 
złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania. 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach dołączonych przez Wykonawcę. Z treści 
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieważnienia niniejszego postępowania, a także do pozostawienia 
postępowania bez wyboru oferenta, bez podania uzasadnienia. 
  

Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), ponieważ wartość zamówienia 
nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp lub postępowanie dotyczy zamówień 
publicznych, o których mowa w art. 11 ust. 5 punkt 2 ustawy – Pzp.  

Zamawiający jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  

 administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy 
Zakład Hutniczy w Maleńcu, Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka;;  

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Paula Słowik, e-mail: inspektor@cbi24.pl 

 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będącego 
przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego; 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli; 
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 dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia postępowania oraz późniejszej 
jego oceny i ewentualnej kontroli przez upoważnione osoby lub podmioty; 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w  sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 

 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 
Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Wykonawcy: 

 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 
           Maleniec, dn. 20.07.2022 r. 

Miejscowość, data  Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury 
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu 

(Podpis, pieczęć) 

 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – opis północnego koryta wodnego 
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 


