
Świdwin, dnia 06.12,2021, r,

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

Zapytanie ofertowe

PosĘpowanie z wyłqczeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2027 poz. 7729 ze zm.), zgodnie z arL 2 usL 7 pkL 7 ustawy, oraz zgodnie z
§ 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który stanowi Załqcznik nr 7 do
ltchwaĘ nr 77/796/27 Zarzqdu Powiatuw Świdwinie z dnią 74 stycznia 2027 roku.

L Zamawiaiący
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego

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

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ,,Zakup i dostawa środków czystości dla Zespołu
Szkół Rolniczych Centrum KształceniaZawodowego im. Stefana Żeromskiego w
Świdwinie " wg szacunkowego zestawienia tj.:

1,

Srodek do czyszczenia wszystkich
zmywalnych, silni e zabrudzonych np.
przyp a|onych p owi erzchni, ku chen eĘ
z|ewów, garnków, op.5l (Cif Degreaser

lub równowaznv]

szt. 4

2,
Mydło w pĘnie, pianka 700 ml [Soft

Care Foam lub równoważnv'| szt, 12

3. Mydło w płvnie op. 5 l szt, 10

4,

PĘn do mycia naczy(t skutecznie
usuwająry tł:uszcz i wszelkie inne

zabrudzenia o pojemności
op.Sl fcif Dish wash lub równoważnvl

szt, 40

5.

Srodek do mycia, nabĘszczaniai
konserwacji powierzchni ze stali

nierdzewnej7śO ml (Cif Stainles Glass
lub równoważnyJ

szt, 10

6-

PĘn do czyszczenia wszelkiego rodzaju
powierzchni szklanych takich jak szyby,

lustra 5 l [CiF Windows lub
równoważny )

szT. 60



7,

Srodek do maszynowego czyszczenia
powierzchni hal sportowych o działaniu

antystatyc znym, anĘp o Śliz gowym
op.Sl (Task }ontec Asset lub

równoważnvl

szt. 4

B.

Srodek do czyszczenia kabin
p ryszni cowych z ap obie gający

powstaniu osadu zmydła i twardej
wody op.Sl (Cif Washroom lub

równoważnvl

szt, 24

9

Uniwersalny płyn myjący ogólnego
sto S owani a pr Zeznaczony do

codziennego mycia podłóg, ścian i
innych powierzchni zmywalnych w
op.5l (Cif Allpurpose Cleaner lub

równowaznv)

szt, 50

10.

PĘnzrozpy|aczem do mycia i
dezy nf ekcji ur ządz eń chło d n i czych

mających kontakt z żWnością. Gotowy
do użyciaop.Sl fDivodes FG lub

równoważnv')

szt. 10

1,1,,

Alkoholowy płyn do mycia i szył:kiej
dezynfekcji małych p owierzchni.

Produkt posiada działanie
bakteriobó jcze, dr ażdżakabajcze, bójcze
wobec prątków gruźlicy i ograniczone
wirusobójcze op.5l (Velox Top AF lub

równoważnv')

szt

12,

PĘn przeznaczony do mechanicznego i
ręcznego mycia i dezynfekcji

powierzchni i sprzętów mająrych
kontakt z żywno ścią, p osadzek, stołów,
ścian op.5l (Cif Cleaner Disinfectant

]ub równoważnv l

szt, 12

13.

PĘn gotowy do użycia- alkoholowy
preparat, przeznaczony do higieni cznej
i chirurgicznej dezynfekcji rąk. fVelodes

soft lub równoważnvl

szt, 10

1,4,

Ciecz o działaniu bakteriobó jczym
przeznaczona do szybkiej dezynfekcji

czysĘch rąk. B00 ml (Soft Care Des lub
równoważnvl

sZt. 1,2

15.

Produkt przeznaczony do usuwania
kamienia wodnego, osadów

wapiennych, żelaza i białka. Usuwa
osady powstałe w procesie gotowania z

urządzeń gastrono micznych (N I E
ZMCY) op.5l (Cif Descaler lub

równoważnv]

szt, 15



1,6,

Srodek do czyszczenia pieców
konwekryjno parowych, okapów z

rozpy|aczem op.2l (Suma Grill D9 lub
równoważnv)

szt. 5

1,7,

Wkład zapachowy do pomieszczeń o
minimalnym 30 dniowym czasie
działania (Good Sense 30 day lub

równowaznv')

szt, 4B

1B.
Neutralizator nieprzyjemnego zapachu
op.Sl (Good Sense BREAKDOWN lub

równoważnv')
szt, 12

III. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy,którzy:
- mają zarej estrowan ą działaln o ś ć go sp o dar czą,
- posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe.

lV. Termin realizacii zamówienia - od dnia 01.01,2022 r. do dnia 3LI2,2O22 r,

V. Termin oraz sposóbzłożenia oferty:

OferĘ zgodne z Załącznlkiem nr 1 do ogłoszenia na|eży dostarczyć do siedziby
zamawiającego osobiście lub wysłać mailem na adres e - mail:
zsrckn @ o o czta.on et.n I.

Termin składania ofert upĘwa dnia LS.72.2O21 r. o godz.11:O0
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1ś.t2.2O21 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego tj. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego, im.
Stefana Zeromskiego w Świdwinie, ul. Szczecińska BB, 78 - 300 Świdwin
( sekretariat)

1Ą. Termin związania ofertą
30 dni od upĘwu terminu składania ofert.

VII. Kryteria oceny ofert

Cena- I00 o/o

Punkty liczone będą według wzoru]
Cn

Ar= x 7OO
Co

gdzie:
A"- liczba punktów dla kryterium cena
co- oferowana cena brutto
C"- najnizsza cena brutto za wykonanie zadania

|ako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę z pośród
ofert nie podlegająrych odrzuceniu,



\ĄlI. OkreŚlenie warunków zmianzawattei umowy

1. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie
z art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia
następująrych okoliczności, których nie możnabyło przewldzieć w chwili
zawierania niniejszej umovyy, polegające na:

a) zmianie powszechnie obowiązująrych przepisów prawa w zakresie mających
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia wtym zmiany ustawowe zmiany
stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) zmianie terminu, częstotliwości i sposobu wykonywania umowy w
przypadku, gdy niezbędna jest zamiana sposobu wykonywania lub terminu,
częstotliwoŚci realizacji przedmiofu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla
zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.
g) zwiększeniu o l0o/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
postępowania o zamówienie.
2. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy, gdy zmiany te są nieistotne
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawry.
3. Wszelki e zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu
sporządzonego zzachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa stanowi załączniknr 2 do zapytania.

IX. Klauzula informacyina wynikaiącaz RODO

Zgodnie z art, 13 ust. 1, i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEJ
2016/679 zdnia 27 kwietnia 201,6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
zprzetvłarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE fogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz, UE L 119 z 04.05,20]_6, str. 1J, dalej ,,RODO", informuję, że:

1J 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 Rolnic4lch Centrum
Kształcenia Zawodowego im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie jest Pani
Katarzyna Sobierajska z |łórą można kontaktować się e-mailowo:
iodzsrcko@wn.nl.,

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

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
,,Zakup i dostawa środków czystości dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum



4)

5]

6)

kształcenia zawodowego im. stefana zeromskiego w swidwinie", prowadzonym

z wyłączeniem przepisów ustaw5z Prawo zamówteń publicznych (Dz, U. z 202l

poz, 1,129 ze zm,), zgodnie z art.2 ust. 1 pkt. 1 ustavuy, oraz zgadnie z § 6

Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który stanowi Załączntk nr 1 do

UchwaĘ nr 7T/L96/2I Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 14 stycznia 2021

roku

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o o art. IB araz

art. 74ustary PZP,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1_ ustawy
pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umo\Ę/ przekracza 5 lata, okres

przechowywania obejmuje caĘ czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio

Pani/Pana d,oĘczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania okreśIonych danych wynikają z ustawy

Pzp;

odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. 1_5 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

doĘczących mając jednocześnie na wzg]lędzie art, Ba ust. 2 Pzp tj,: w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. ]"5 ust. 1-3

rozporządzenia 2Ot6/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,

zamawiający może żądać od osoby, której dane doŁyczą, wskazania

dodatkowych informacji mająrych na celu sprecyzowanie żądania, w

szczegó|ności podanianazw lub daty postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursu oraz art, oraz art,97 ust. 1a Pzp tj.: w przypadku

gdy wykonanie obowiązków, o których mowa W art. 15 ust. 1,-3

rozporządzenia 2016/ 679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,

zamawiający może żądać od osoby, której dane doĘczą, wskazania

dodatkowych informacji mających w szczegÓ|noŚci na celu sprecyzowan|e

nazry lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

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

osobowych mając jednocześnie na wzglę dzie art,8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie

przez osobę, której dane doLyczą, 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

7)

B]



zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą;

3. na podstawie art, 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych zzastrzeżentem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art, Ba ust. 4 Pzp tj.: wystąpienie z

żądaniem, o którym mowa w art, 18 ust. 1rozporządzenia 20t6l679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ]ub konkursu.

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych PanifPana
doĘczących narusza przepisy RODO;

9J nie przysługuje Pani/Panu:

1 w zwlązkuzart, 1,7 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;

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

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetv\rarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. ]_ lit. c RODO

X. Pozostałe informacie

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Kod CPV)- nazry i kody grup,
klas i kategorii robót

39B30000-9 Środki czystości

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z
Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub
telefonicznie [numer tel. i adres email należy podać w załączniku nr 1).

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami w zakresie procedury:
Krzysztof Mich
Tel. 60]. 564 244

ZaŁączniki:
1,, Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy

ZATWIERDZIŁ


