Oświęcim, dnia 10 listopada 2020 r.

Informacja o planowanym wszczęciu postepowania przetargowego pt.:
„Opracowanie projektu bazowego wraz z opracowaniami towarzyszącymi rozbudowy
zwiększenia zdolności produkcyjnych instalacji dyspersji i klejów.”

Miejsca i sposób pozyskania informacji o postępowaniu przetargowym:
1.
2.

Strona internetowa Synthos S.A.:
https://www.synthosgroup.com/b2b/biezace-przetargi-i-ogloszenia
Zaproszenia indywidualne.

Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy
ul. Chemików 1 planuje wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dla zadania pod nazwą:
Opracowanie projektu bazowego wraz z opracowaniami towarzyszącymi rozbudowy zwiększenia zdolności
produkcyjnych instalacji dyspersji i klejów.
Przedmiot zamówienia obejmować będzie m.in.:
1. Wykonanie projektu bazowego dla zadania inwestycyjnego zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji
dyspersji i klejów.
2. Opracowania wytycznych do raportu oddziaływaniana środowisko dla zadania inwestycyjnego zwiększenia
zdolności produkcyjnych instalacji dyspersji i klejów.
3. Oszacowanie CAPEX z dokładnością +/- 20% oraz harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego
zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji dyspersji i klejów.
4. Opracowanie modelu 3D - 10% - opcja.
Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w ww. zadaniu, proszone są o przesłanie, w sposób i na adresy
wskazane poniżej:
1. pełnych danych adresowych firmy wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu (imię nazwisko, stanowisko,
telefon, e-mail);
2. dwóch egzemplarzy podpisanej umowy o zachowaniu poufności (NDA) stanowiącej załącznik do
niniejszej Informacji;
3. opis obszarów działalności firmy potwierdzony odpowiednimi referencjami.
Prosimy o przekazanie ww. dokumentów w formie:
• papierowej na adres:
Synthos S.A.
Michał Madejczyk
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,
Bud E-119, II piętro pokój 13.
oraz
• elektronicznej jako skan do pdf na adres:
michal.madejczyk@synthosgroup.com
Synthos Dwory
7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
NIP 9591762828. Bank Pekao SA, 05 1240 4748 1111 0000 4869 9154.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000490507.
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Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o charakterze organizacyjnym:

Zgłoszenie uczestnictwa: do 19 listopada 2020 r.
Osobą działającą w imieniu Zamawiającego jest:
• Michał Madejczyk - Starszy Specjalista ds. Zakupów Strategicznych
Dział Zakupów Technicznych
e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com,
tel.: +48 33 847 21 74, kom. +48 783 946 391
Zamawiający zastrzega, iż:
1. Wszelkie koszty związane z odpowiedzią na niniejszym ogłoszenie, aż do podpisania Kontraktu, są
ponoszone przez zgłaszającego się i nie będą zwracane przez Zamawiającego.
2. Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu powinny zostać złożone w języku polskim.
3. Zamawiający może w każdej chwili zmienić lub wycofać niniejsze ogłoszenie.
4. Udzielającemu odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie nie przysługują roszczenia w stosunku do Zamawiającego
o zwrot kosztów udzielenia odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, z tytułu odrzucenia jego zgłoszenia
lub z tytułu unieważnienia niniejszego ogłoszenia.
Klauzula informacyjna RODO:
Dopełniając obowiązku wynikającego z przepisów 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.U.UE.L.2016.119.1) (zwanym dalej: Rozporządzeniem) w związku z przetwarzaniem danych osobowych, na
potrzeby związane z nawiązaniem współpracy biznesowej w tym kierowania zapytań ofertowych, informujemy
że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000490507, REGON: 260233662, NIP: 9591762828. Z Administratorem można skontaktować się za
pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: synthos-pl@synthosgroup.com;
2. Administrator danych osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dpo@synthosgroup.com;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach nawiązania kontaktów biznesowych w tym związanych
z wysyłaniem zapytań ofertowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - prawnie uzasadnionym
interesie Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji
powyższego celu, a także w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Dane osobowe mogą być przetwarzane również dla ewentualnego
dochodzenia lub odpierania roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu;
4. Dane osobowe (w zakresie m.in. imienia i nazwiska, stanowiska, miejsca zatrudnienia, służbowego numeru
telefonu oraz adresu e-mail) mogły zostać pozyskane przez Administratora ze źródeł ogólnodostępnych
(m.in. stron www) lub od osób zatrudnionych/współpracujących z Panią/Panem;
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6.

7.

8.

Administrator informuje, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• podmioty z grupy Synthos;
• podmioty spoza grupy Synthos współpracujące w zakresie realizowanych umów na podstawie
zawartych umów powierzenia i przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających dane
osobowe;
• podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów
prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo
dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, także prawo przenoszenia danych;
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się
do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe
informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Załączniki:


Załącznik nr 1 - Umowa o zachowaniu poufności (NDA)
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