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Zambrów. 23.11.2022r. 
  
 GK. 7031.4.23.2022 

 
      

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Urząd Miasta Zambrów planuje wykonanie prac polegających na czyszczeniu dna rzeki 

Jabłonka z porostów roślinnych w celu udrożnienia swobodnego przepływu wód. 

Zakres i opis prac: 

1. Oczyszczenie dna rzeki na całej szerokości oraz wyznaczonej długości na odcinku w km 12 + 

200 do km 11+ 750 (lokalizacja: 200 m w dół rzeki od mostu na ul. 71 Pułku Piechoty oraz 

250 m w górę rzeki) 

Łączna długość odcinka rzeki: 450 m 

Średnia szerokość koryta rzeki: 5 m 

2. Dno rzeki należy oczyścić ze wszystkich porostów roślinnych korzeniących się w nie rzeki 

metodą hakowania. 

3. Zmagazynowanie na brzegu skarpy porostów w celu odsączenia wody. 

4. W miejscach trudnodostępnych prace należy wykonać ręcznie. 

5. Wykonywane prace nie mogą powodować zniszczeń przyległych terenów, a w przypadku 

ich powstania Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

poprzedniego. 

 

Informacje o przedmiocie zamówienia można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej pok 340 
lub telefonicznie 86 271 22 10 wew. 33 
 
Termin składania ofert: do 28.11.2022r. 

Termin wykonania prac: do 15.12.2022r. 

  
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów pok. 225, listownie pod adresem 
Urząd Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub elektronicznie  
e-mail: um@zambrow.pl 
 

BURMISTRZ MIASTA 

                     Kazimierz Dąbrowski 
Sprawę prowadzi:  
Michał Skarzyński 
Wydział Gospodarki Komunalnej, UM Zambrów tel.: 86 271 22 10 wew.33 
e-mail: m.skarzynski@zambrow.pl 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Utrzymanie czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości 

 
Zgodnie z art. 13 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) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 

Zambrów, tel. 86 271 48 31, mail: um@zambrow.pl 

2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro; 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z art. 5 ust. 6 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. nadzór nad utrzymaniem czystości 

i porządku przez właścicieli nieruchomości. 

4. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania  

i w okresie późniejszym, jednakże nie dłużej niż 5 lat od stycznia kolejnego roku, w którym zakończono 

postępowanie; 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. W celu wykonania swoich praw 

należy skierować żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro; 

6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem 

Zambrów; 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z 

ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego oraz z wymienionej w pkt. 3 ustawy 

szczególnej. 

 


