
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

   OGŁASZA 
przetarg  nieograniczony na wykonanie zagospodarowania terenu                                 
przy budynku mieszkalnym ul. MŁODZIEŻOWA 1 w Chorzowie. 

 
 

Termin realizacji: 31.10.2019r. 
 

Termin składania ofert upływa: 22.07.2019r. godz. 14
00

 
 

Zamkniętą  kopertę z ofertą oznaczoną „Oferta  na wykonanie zagospodarowania terenu  

przy budynku mieszkalnym ul. MŁODZIEŻOWA 1w Chorzowie” należy złożyć w siedzibie 

zamawiającego pok. nr 29 przy ulicy Kopalnianej 4a.  

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 23.07.2019r. o godz. 9
00 

siedzibie  zamawiającego  pok. nr  28.  
 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wszystkie  warunki  podane                             
w  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia, w tym wniesienie wadium                                  
w wysokości 1 300 zł. 
 

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego 
wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyny. 

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w ChSM  przy ul. Lompy 11 pok.                             

22r 9,  po przedłożeniu ksera dowodu wpłaty za materiały przetargowe w wysokości 10,00 zł./ 

kpl. Wpłaty należy dokonać w kasie ChSM  przy ul. Kopalnianej 4a.  Szczegółowych informacji 

udziela Dział  Przygotowania i Rozliczeń Remontów- ul. Lompy 11, pok. nr 9, tel. 32 2414-271-

3  w. 381, 383. 
  

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informujemy, że:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy  

ul. Kopalnianej 4A.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem 

pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz c) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie 

Danych Osobowych (dalej: „RODO”)  w celu uczestnictwa w postępowaniu przetargowym  poprzez złożoną ofertę oraz 

wyrażoną zgodę do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku jego wygrania  

do czasu zawarcia umowy oraz do czasu dochodzenia roszczeń  i obrony przed roszczeniami przez Administratora. 

5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom  upoważnionym oraz podmiotom, 

które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes. 

6. Posiada Pani/Pana prawo żądania dostępu do danych i ich  sprostowania*, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, jeżeli nie będzie to naruszało postanowień  

zawartych w odrębnych przepisach prawa. 

7. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu przetargowym  oraz zawarcia 

umowy.  


