
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej pn.: 
„WYNAJEM POWIERZCHNI W CELU ZAINSTALOWANIA 1 BANKOMATU”  

 
Wynajmujący :  
„Zakład Komunalny” sp. z o.o. 45-574 Opole, ul. Podmiejska 69 
NIP 754-135-19-21  Regon 531124805 

 
I. Przedmiot oferty:  

1. Przedmiotem oferty jest najem części nieruchomości o powierzchni 1,68 m2 znajdującej 

się na terenie Centrum Przesiadkowego Opole Główne w Opolu przy ul. 1 Maja 4 
2. Powierzchnia przeznaczona jest na posadowienie 1 sztuki bankomatu służącego do 

wpłacania i wypłacania banknotów. 
3. Najemca na własny koszt i we własnym zakresie — po pisemnym uzgodnieniu z 

Wynajmującym : 
a) zainstaluje urządzenie, zaprojektuje i dokona niezbędnych zmian podłączeń 

infrastruktury, łącz telekomunikacyjnych i komputerowych w miejscu instalacji, uzyska 

wszelkie wymagane przez prawo zezwolenia, jeżeli są konieczne do zamontowania 

urządzenia, Zagwarantuje serwis urządzenia oraz utrzymanie w eksploatacji, 

b) Ubezpieczy urządzenie we własnym zakresie i na własny koszt,   

c) Pokryje ewentualne koszty naprawy urządzenia, 

d) Zadba o czystość i wizualny wygląd urządzenia, 

4. Najemca odpowiada w pełnej wysokości za ewentualne szkody wyrządzone na osobach 
lub mieniu przez funkcjonowanie zainstalowanego urządzenia, 

5. Najemca zobowiązany będzie prowadzić działalność przez 7 dni w tygodniu tj. od 
poniedziałku do niedzieli w godzinach funkcjonowania Poczekalni Dworca (6.00 – 
22.00), 

6. Przewidywany termin trwania umowy: 5 lat 
7. Oferent powinien przed złożeniem oferty zapoznać się z miejscem będącym 

przedmiotem najmu. 
8. Wynajmujący zobowiązuje się, że zapewni dostęp do zasilania elektrycznego. 
9. Wysokość opłat: 

Czynsz za 1,68 m2 powierzchni za 1 miesiąc nie niższy niż 500 zł. netto + VAT, 

Oprócz czynszu Najemca zobowiązuje się uiszczać Wynajmującemu, jednocześnie z 
czynszem, miesięczne opłaty z tytułu świadczeń dodatkowych: miesięczna opłata za energię 
elektryczną. 
 
II. Warunki udziału i wymagane dokumenty: 

1. Oświadczenie oferenta o posiadaniu stosownych zezwoleń oraz wypis z  KRS lub wpis do 
CEIDG. 
2. Oferta najmu z podaniem wysokości oferowanego czynszu. Oferta musi zawierać: 
a) pełną nazwę oferenta, 
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numery rejestrowe,  
c) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
d) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 
prawnym w imieniu oferenta. 
e) cenę oferty należy podać w PLN, 
f)  w ofercie należy podać cenę brutto (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),  
g) każdy oferent może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną 
odrzucone.  
 
 
 
 
 



III. Kryteria oceny ofert: 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria: - Cena 100% 
 
2. Zaproponowana stawka czynszu powinna być na poziomie wyższym niż minimalna stawka 
określona powyżej. W przypadku zaproponowania takiej samej ceny przez kilku oferentów 
Zakład Komunalny niezwłocznie na  piśmie poprosi ich o zaproponowanie we wskazanym 
terminie nowej oferty. Wybrany zostanie oferent który zaproponuje najwyższą stawkę czynszu. 
 
 
IV. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Oferty w postaci skanu podpisanego formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy przesłać 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres cp@zk.opole.pl w terminie maksymalnie do 
11 kwietnia 2023 r. wpisując w tytule: „WYNAJEM POWIERZCHNI W CELU 
ZAINSTALOWANIA 1 BANKOMATU”. lub złożyć w siedzibie – sekretariacie  „Zakładu 

Komunalnego” Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole 

2. Informacje o zapytaniu uzyskać można pod numerem telefonu 533 765 636  
3. Oferty złożone po terminie zostaną wykluczone i nie będą rozpatrywane. 
 
V. Informacje dodatkowe: 

1. Dodatkowych informacji udzielać będą: Anna Wysocka anna.wysocka@zk.opole.pl 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania 
przyczyny. 
 
VI. Informacje zakresu wykluczenia Oferenta i okoliczności unieważnienia postępowania:  

1. Z udziału w realizacji zamówienia wykluczony zostanie oferent, który: a) złożył ofertę po 
terminie wskazanym w rozdziale VIII, b) nie zawarł wszystkich wymaganych informacji 
określonych w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego i pomimo wezwania do 
uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień nie wywiązał się z powyższego, c) powiązany jest osobowo 
lub kapitałowo z Wynajmującym.  
2. Wynajmujący  przewiduje unieważnienie postępowania w przypadkach, gdy: a) wystąpiła 
istotna zmiana okoliczności powodująca, że zawarcie umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego, b) nie wpłynie żadna oferta, c) nie wpłynie żadna ważna oferta. d) oferent 
wyłoniony w niniejszym postępowaniu nie przystąpi do podpisania umowy najmu w terminie 30 
dni o dnia rozstrzygnięcia.   
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Załącznik  nr 1 
Do Zapytania ofertowego z dnia 2 marca 2023r. 

Sygn, pisma: ……………. 
 
Zamawiający: 
„Zakład Komunalny” sp. z o.o. 
45-574 Opole, ul. Podmiejska 69 

 
 

OFERTA na: 
 

„WYNAJEM POWIERZCHNI W CELU ZAINSTALOWANIA 1 BANKOMATU” 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa: ………………………………………………………….. 

Siedziba:  ……………………………………………………….. 

nr telefonu/faks/e-mail: ……………………………………….. 

nr NIP: …………………….., nr REGON ……………………. 

 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy: 

………………………………………………. 

2. Oferta cenowa: 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.:  

„WYNAJEM POWIERZCHNI W CELU ZAINSTALOWANIA 1 BANKOMATU”” 

oferujemy cenę za wynajem powierzchni za brutto: ……….. zł  

(słownie:  ………………………………………………..…….. złotych 00/100 zł) w tym podatek VAT w 

wysokości ……..….,    …….%. 
Poniżej przedstawiam ceny jednostkowe każdej z pozycji przedmiotu zamówienia 
 

Lp. Przedmiot oferty 

 

 

Liczba 

Cena 

jednostkowa 

brutto [zł] 

Wartość brutto [zł] 
(liczba x cena 

jednostkowa) 

1 
Wynajem powierzchni w celu zainstalowania 1 bankomatu 

w budynku Centrum Przesiadkowego Opole Główne 
   

RAZEM  

 

3 . Oświadczam/ my, że: 

1. Zapoznałem/liśmy się z wzorem umowy oraz wymaganiami Wynajmującego, dotyczącymi przedmiotu 

umowy  zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń 

2. Zapoznałem/liśmy się z klauzulą informacyjną Wynajmującego stosownie do  treści  art. 13 RODO. 
 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                                  

......................................................... 

podpis osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W 
PRZETARGU NA NAJEM LOKALI USŁUGOWYCH W BUDYNKU CENTRUM 

PRZESIADKOWE OPOLE GŁÓWNE.   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (w skrócie: RODO) jest:  „Zakład Komunalny” sp. z o. 

o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole, e-mail: 

sekretariat@zk.opole.pl (dalej zwany „Administratorem”), 

2. Inspektor ochrony danych:    

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych  e-mail: e-mail: 

adam.paszko@zk.opole.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z 

przeprowadzeniem zaproszenia do składania ofert na najem powierzchni 

znajdujących się w zarządzie Administratora a w przypadku wygrania przez 

Pana/Panią przetwarzane będą w związku wykonaniem umowy łączącej 

Pana/Panią z Administratorem.  

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 

1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do 

wykonania zawartej umowy, której jest Pan/Pani stroną, art. 6 ust.1 lit. c - 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze; art. 6 ust. 1 lit. f – podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – 

uzasadnionym interesem jest w szczególności ustalenie lub dochodzenie 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora a także przeprowadzenie przetargu na wybór najemcy lokalu 

znajdującego się w zarządzie Administratora,   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ,o ochronie 

danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 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). 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: 

a. banki, 

b. Poczta Polska lub inni kurierzy, 

c. kontrahenci – w zakresie koniecznym do wykonania umowy 

d. podmioty świadczące obsługę prawną na rzecz Administratora 

e. dostawcy narzędzi IT na rzecz Administratora 
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Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom 

upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Administrator nie będzie  przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom 

spoza EOG, czyli do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane będą przetwarzane w celu: 

 

a) Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wybór najemcy powierzchni 

zarządzonego przez Administratora a w przypadku wyboru Pana/Pani  oferty  

także w następujących celach : 

b) zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania 

niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do 

realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez 

czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej 

obowiązków, 

c) wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności 

podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji 

ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu 

terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych; 

d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny 

do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym do upływu 

okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy,  

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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). 

10. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści podanych przez Panią/Pana 

danych osobowych,  ich zmiany, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. 

W każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych oraz wnieść o ich przeniesienie. 

11. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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). 

12. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie 

brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu na wybór najemcy powierzchni  

zarządzanej przez Administratora oraz brak możliwości  zawarcia umowy najmu 

powierzchni. 



 

 

 


