OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NR 109/2022
Organizator:
ANCO Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie (kod poczt: 63-200) przy ul. Św. Ducha 118b, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000024614, NIP 622-00-23-756, REGON 250429465, posiadającą kapitał zakładowy
w wysokości 5.000.000 zł opłacony w całości
Przedmiot zamówienia:

Wybudowanie przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur PE100RC DN25 (o długości
ok. 7 m) wraz z montażem szafki gazowej na terenie gminy Przygodzice
Data zamieszczenia:

28.09.2022 r.
Sposób uzyskania dokumentacji:

Dokumentacja dostępna na stronie internetowej Anco, w zakładce Przetargi
Termin realizacji:

31.03.2023 r.
Termin i miejsce składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 05.10.2022 r. do godz. 10:30
w sekretariacie firmy ANCO Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin.
Prosimy o podanie na kopercie nazwy przetargu oraz o dopisanie tekstu: „Proszę nie otwierać
przed 05.10.2022 r., godz. 10:35”
Termin i miejsce otwarcia ofert:

05.10.2022 r., godz. 10:35
Siedziba firmy ANCO Sp. z o.o. ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin
Wymagania ANCO Sp. z o.o. (www.anco.pl):
- wymagania dla wykonawców przyłączy gazowych,
- wymagania dla szafek gazowych.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu

…………..……………..…………..……………..,

dn. …………..…………………….

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ
NR 109/2022
Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wybudowanie przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur PE100RC DN25 (o długości
ok. 8 m) wraz z montażem szafki gazowej na terenie gminy Przygodzice
Organizator przetargu:

ANCO Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie (kod poczt: 63-200) przy ul. Św. Ducha 118b,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000024614, NIP 622-00-23-756, REGON 250429465, posiadającą kapitał zakładowy w
wysokości 5.000.000 zł opłacony w całości (dalej jako „Spółka”).
1. Dane Oferenta:
Nazwa Oferenta
Adres Oferenta
Nr NIP
Telefon, Fax
(nieobowiązkowe)
E-mail
(nieobowiązkowe)
2. Deklaracja Oferenta
2.1. Niniejszym oświadczamy, że:
2.1.1. Zapoznaliśmy się warunkami wykonania zadania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, oraz
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty w tym w szczególności
zapoznaliśmy się z warunkami terenowymi.
2.1.2. Zadanie oferujemy wykonać za ceną ryczałtową jak niżej:
Cena netto (PLN)
Łączna cena ofertowa
słownie:
przyłącze gazowe PE DN 25 (o długości ok.
7 m) Przygodziczki 65 dz. nr 19

2.1.3. Uważamy się za związanych ofertą na czas 30 dni.
2.1.4. Zobowiązujemy się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu
umowy.
2.1.5. Oświadczamy, że zgodnie ze specyfikacją przetargu prace budowlane objęte zakresem
zadania wykonamy do dnia: ……………………………………
3. Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.
-------------------------------------------------podpis i pieczątka Oferenta

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu
FORMULARZ CENOWY
PRZETARGU NR 109/2022

przyłącze gazowe Przygodziczki 65 dz. nr 19

1

2

3

4

5

6

7

Lp.

Rodzaj Robót

Ilość

Jedn.

Średnice

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

1

szt.

x

2

opracowanie projektu organizacji
ruchu
koszt robót ziemnych

3

wykonanie gazociągu w wykopie

mb

5

wykonanie gazociągu
bezwykopowo
(liczone z kosztem rury)
odtworzenie naw. polbruk

6

odtworzenie naw. asfalt

4

8

szafka gazowa + podejście pod
reduktor
rura ochronna PCV ……………..

9

zasuwa

7

mb

mb
mb
mb
kpl.

x

mb
szt.

11

materiały + montaż przyłącza
+ włączenie
inwentaryzacja

x

x

x

x

12

koszt zajęcia terenu

x

x

x

x

x

x

x

x

10

13
14

kpl.

inne
……………………………………………

Razem (wartość oferty)

-------------------------------------------------podpis i pieczątka Oferenta

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Panią / Pana w związku z przystąpieniem do
przetargu nr 109/2022 (dalej „Przetarg”) jest Anco sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Św. Ducha
118B, 63-200 Jarocin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000024614 (dalej
jako „Spółka”), numer telefonu 62 740 26 34, numer faks 62 740 27 45, adres email:
ochronadanych@anco.pl.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji celów Przetargu oraz w celach
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę w zakresie
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, prowadzenia wewnętrznych czynności
administracyjnych, raportowych oraz archiwizacyjnych (odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b, f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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).
3. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być: wyznaczeni pracownicy Spółki, którym
dane osobowe zostają powierzone w celu przetwarzania danych w zakresie określonym w pkt. 2
powyżej.
4. Dane osobowe będą przechowywane dla realizacji celów określonych w pkt. 2 powyżej przez okres
trwania Przetargu do czasu ostatecznego wyłonienia wykonawcy, oraz dodatkowo po jego
zakończeniu w niezbędnym zakresie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów
prawa. Po upływie ww. okresu dane osobowe zostaną usunięte przez Spółkę. W przypadku wyboru
Pani / Pana oferty w ramach Przetargu, zostanie Pani / Pan odrębnie poinformowany o dalszym
zakresie przetwarzania danych osobowych.
5. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do
ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu ich przetwarzania w ww. zakresie jest
dobrowolne, przy czym podanie i przetwarzanie tych danych jest konieczne w związku z Pani / Pana
uczestnictwem w Przetargu.
8. Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
i nie będą profilowane.
9. Wszelkie zapytania, wnioski czy korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani /
Pana danych osobowych powinna być kierowana na adresy lub numery podane w pkt. 1 powyżej.

-------------------------------------------------data i podpis Oferenta

