
Świdwin, dnia O 6,L2.2021, r.

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin

Zapytanie ofertowe

Postępowanie z wyłqczeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz, U. z 2027 poz. 7729 ze zm.), zgodnie z arL 2 ust. 7 pkt. 7 ustawy, oraz zgodnie z
§ 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który stanowi Załqcznik nr 7 do
IlchwaĘ nr 77/796/21 Zarzqdu Powiatuw Świdwinie z dnia 14 sĘcznia 2027 roku.

I. Zamawiaiący
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego

im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie
u|.Szczecińska BB
78 - 300 Świdwin

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotemzamówienia jest ,,Zakup i dostawa arĘkułów higienicznych i
p rz emysłowych dla Z e sp ołu_ Szkół Rolniczych C entrum Ks ztałcen ia Zaw o dowego
im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" wgszacunkowego zestawienia tj.:

1,. Druciak dużv metalowv szt. 6o
2, Gąbka do mycia naczyńzwarsf'ltlą

szorującą, opakowanie zawierające 5
szt.

op. 1,20

3. Miotła do zamiatania powierzchni
wewnetrznvch, z naturalneso włosia szt. 30

4, Odplamiacz do tkanin, skutecznie
usuwająry plamy, nie zawiera chloru,

poiemność 2 l fVanish]
szt, 40

5. Papier toaletowy - duże rolki - szdĘ,
makulatur}, opakowanie zbiorc ze 72

szt.[Iumbo')
op. 110

6, Papier toaletowy - małe rolki - szary,
makulatury Opakowanie zawierające B

rolek
op. 1800

7, PĘn do płukania tkanin op, 1_0 l
koncentrat op. 6

8. Proszek do prania tkanin biaĘch /
kolorowych skutecznie usuwaj ąry

wszelkie zabrudzenia, op. 10 ke fVizir)
op. B

9, Ręcznik papierowy - zie|ony maxi 180
m w roli opakowanie 6 szt.

op. 20



10. Ręcznik papierowy ZZ - sldadany, szary
lub zielonv opakowanie karton

szt, 10

L1,, Rękawice lateksowe w różnych
rozmiarach rS,M, Ll op. 30

L2, Rękawice nitrylowe czarne w r óżny ch
rozmiarach

op. 30

13. Ściereczka uniwersalna 5 szt w oD. oD. 80

L4, Serwetki gastronomiczne białe (op 500
szt)

op.
300

15. Serwetki - 3 warstwowe kolor (op 20
sztJ

op.
50

t6 Worki na śmieci 35 l, maksymalnie
gruba folia,

Ilość worków w rolce - 50 szt.
rolka 200

17, Worki na śmieci 60 l, maksymalnie
gruba folia,

Ilość worków w rolce - 50 szt.
rolka 300

1_B. Worki na śmieci 80 l, maksymalnie
gruba folia,

rolka 100

19 Worki na śmieci I20|,maksymalnie
gruba folia,

rolka 200

20, Worki na śmieci 240 |, maksymalnie
gruba folia,

rolka 50

ilI. Warunki udziału w postępowaniu:

W p o stę p o wan i u m o gą w ziąć udział Wyko n aw cy, lłór zy :

- mają zarejestrowaną działalność gospodarczą,
- posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe.

IV. Termin realizacii zamówienia - od dnia 0]_.01.2022 r. do dnia 31,.L2.2O22 r,

V. Termin oraz sposóbzłożenia oferĘ:

Oferty zgodne z Załącznikiem nr 1_ do ogłoszenia należy dostarczyĆ do siedziby
zamawiającego osobiście lub wysłać mailem na adres e - mail:
zsrckp (Dpo czta.on et.pl.
Termin składania ofert upływa dnia 15.!2.2021 r, o godz.lO:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego tj. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego, im.
Stefana żeiońskiego w Świdwinie, ul. Szczecińska 88, 78 - 300 Świdwin ( sekretariat

]

\Ą, Termin związania ofertą
30 dni od upĘwu terminu składania ofert.



VII. Kryteria oceny ofert

Cena- 100 o/o

Punkty liczone będą według wzoru:

Ar= x 700
Co

gdziel.
A.,- liczba punktów dla kryterium cena
Co- oferowana cena brutto
C,r- najniższa cena brutto za wykonanie zadania

Jako najkorzystn|ejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę z poŚród

ofert nie po dlegających odrzuceniu.

VilI. Określenie warunków zmian zawattej umowy

1, Strony dopuszczajązmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie

z art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych,w przypadku wystąpienia

następujących okoliczności, których nie można było przewldzieĆ w chwili

zawierania niniejszej umowy, polegające na:

aJ zmianie powszechnie obowiązująrych przepisów prawa w zakresie mających

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia wtym zmiany ustawowe zmianY

stawki podatku od towarów i usług IVATJ,
b) zmianie terminu, częstotliwości i sposobu wykonywania umowy w
przypadku, gdy niezbędna jest zamiana sposobu wykonywania lub terminu,

częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla

zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.

gJ zwiększeniu o 10o/owartości umowy brutto, o ile stało się to niezbędne dla

zapewnienia ciągłości usługi oraz prawidłowego funkcjonowania szkoĘ na

skutek okoliczności jakich nie można było przewidzieĆ na etapie prowadzenia

p ostęp owa nia o zamówienie.
2.Dopuszcza sięzmiany w treści niniejszej umowy, gdy zmiany te są nieistotne

w stosunku do treści oferLy, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treŚci niniejszej umowy wymagają aneksu

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa stanowi załączniknr 2 do zapytania.

Cn



IX. Klauzula informaryina wynikaiąca z RODO

Zgodnie z art, ]_3 ust. L i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RadY (UE)

201,6/679 zdnia 27 kvłietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku

zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przePĘwu takich

danych araz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz.IJrz.UE L 119 z04.05,20]_6, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

1_) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół RolniczYch

Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie;

2] inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum

Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie jest Pani

Katarzyna Sobierajska z którą można kontaktowaĆ Się e-mailowo:

iodzsrckp@wp.pll

3) pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C

RoDo w celu związanymz postępowaniem o udzieleniezamówienia publicznego

,,Zakup i dostawa arĘkułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół

Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Zeromskiego w

Świdwinie", prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień

publicznych (Dz. |J. z 2021, poz, 71,29 ze zm,), zgodnie z art.Z ust. 1 pkt. 1

ustawy, oraz zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który

stanowi Załącznlknr 1 do UchwĄ nr 7t/t96/21,Zarządu Powiatu w Świdwinie

z dnia 1,4 sĘcznia 2021, rol<u

4) odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o o art. lB oraz

art.7Ł:usta'vqyPZP,

5] pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie zart,97 ust. 1ustawy
pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenla postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeże|i czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres

przechowywania obejmuje caĘ czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpoŚrednio
pani/pana d,oĘczących jest wymogiem ustawowym o}a,eŚlonym w przepisach

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy

PZpi

7) odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzle nie będą podejmowane W

sposób Zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RoDo;

BJ posiada Pani/Pan:

1, na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

doĘczących mając jednocześnie na względzie art. 8a ust, 2 PzP tj.: w



przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. ]_-3

razporządzenia 201,61679, wymagałoby niewspółmiernie duŻego wYsiłku,

zamawiająq może żądać od osoby, której dane doĘczą, wskazania

dodatkowych informacji mająrych na celu spreryzowanie żądania, w

szczegó|ności podanianazry lub daty postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursu oraz art, oraz art,97 ust. 1,aPzp tj.: w Przypadku
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3

rozporządzenia 20161679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,

zamawlający może żądać od osoby, której dane doĘczą, wskazania

dodatkowych informacji mająrych w szczególności na celu spreryzowanie

nazw lub daty zako(tczonego postępowania o udzielenie zamówienia;

ż. na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych mając jednocześnie na wzgl ędzie art. Ba ust. 3 Pzp tj,: skorzystanie

przez osobę, której dane doĘczą, z uprawnienia do sprostowania lub

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 1,6 rozporządzenia

201,6/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umow7 W

zakresie niezgodnym z ustawą;

3. na podstawie art, 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których

mowa wart. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art. Ba ust. 4 Pzp tj.: wystąpienie z

żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1, rozporządzenia 2076/679, nie
ogranicza przeŃvarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uzna PanifPan, że przetwarzanie danych osobovĘlch Pani/Pana

dotycząqch narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

1. wzwiązkllzart, 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowlrch, o którym mowa w art, 20 RoDo;

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przeruarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetrłvarzania Pani/Pana danych

osobowych jest art,6 ust. 1_ lit. c RoDo



X. Pozostałe informacie

kod wspólnego słownika zamówień publicznych (kod cpv)_ nazw i kody gfup,

klas i kategorii robót

39B 11 300-3 Odświeżacze

lnformujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami, z

Wykonaw cąktóry prŻeditawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa,

o wynikach postipowania ofórenci zostaną poinformowani drogą mailową lub

telefonicznie (ńumei tel. i adres email na\eży podać w załącznIku nr 1),

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami w zakresie procedury:

Krzysztof Mich
TeI.601 564244

Załączniki:
L, Formularz ofertowy,
2, Wzór umo\Ę/

, :;i],:'l,]Ł i] ]!(a_)ł_ F,a|_r{ICZYCH
i]: i!-ir]i,il l(:_]llALC[:l'i A l_ĄWODOWEGO

i :rł. 5t.:i;: na Zei,c;i,1,1:!<ie5o
,'5 jOO śu,. iCv'lin, ul Szczecińsk-a BB

tęi 9,! 36'l :l ll 2, tel lfar:.lĄ 365 08 1,4
i,, : i: i_i-Li-,;.)Ą


