Świdwin, daia |0.12.2020 r.
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowąo
Zespół
-Stefana
Żeromskiego w Świdwinie
im.
ul. Szczecińska 88
78

-300 Świdwin

Zapytanie ofertowe
pastępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 sĘcatia 2004 r. Prawo Zarnówień PublicalYch - (Dz. U, z 2019 ł.
,|
poz^ 184j) warnŚe zańdwienia nie przśkłaczuwyrażonej w złooch kwoty 30.00a euro (art pkl 8 ustawY).

L

Zamawiający

Zespół Szkoł Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecńska 88
78

il.

-

300 Świdwin

Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest,,Zakup i dostawa ańykułów higienicznych i przemysłow}ch dla ZesPołu
Szkół Rotniczych Centrum KsźałcJniaZawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" wg
szacunkowego zestawienia
l
2.

4,
5.
6.
7.
8.

tj.

:

Druciak duży metalowy
Gąbka do mycia naczyh z warstwą szorującą,
opakowanie zawięra,ląpę 5 sń.
Miotła do zaniatańapowierzchni wewnętrroych,

z naturalnego włosia
Odplamiacz do tkanin, skutecanie usuwający
olamv. nię za:więra chloru, poiemność2 l (Vanish)
Papier toaletowy * duze rolki - szary, makulatury,

ooakowanie ńiorczę 12 sa.(Jumbo)
Papier toaletowy - małe rolki - szary, makulatury,
Opakowanie zawieralące 8 rolek
płvn do ołukania tkanin op. l0 1koncentrat
Proszek do prania tkanin biaĘch / kolorowych
skuteczrie usuwający wszelkie zabrudzenią op. 10

sZt,

60

op.

120

Srt.

30

SZt.

40

op.

110

op.

l800

op

6

op.

8

op.

20

sń-

l0

op.

l5

ks (Vizir)

9.
10.

l1
12.
13.

Ręczrrik papierowy - zielony maxi 180 m w roli
opakowanie 6 sź.
Ręczrik papierowy ZZ - sńadany, szary lub
zielonv onakowanie karton
Rękawice lateksowe w róznych rozmiarach (S,M,

L)

Rekawice nitrvlowe czarne w rómych rozmiarach
sciereczka uniwersalna 5 sź w op.

op.

15

oD.

80
300

14.

Serwetki gastronomicane białe (op 500 sź)

op.

15.

Serwętki - 3 warstwowę kolor (op 20 srt)

op.

16,

Worki na śmięci35 l, maksymalnie gruba folia,

rolka

200

rolka

300

rolka
rolka
rolka

200

l7^

l8.
19.
20.

Ilośćworków w rolce - 50 szt,
Worki na śmieci 60 l, maksymalnie gruba folia,
Ilośćworków w rolcę - 50 sż.
Worki na śmieci 80 l, maksymalnie gruba folia,
Worki na śmięci120 l. maksvmalnie gruba folia,
Worki na śmieci240 l, maksymalnie gruba folia,

50

l00
50

ilI.

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąćudział Wykona.vcy, lłórzy:
- mają znejestrowaną działalnośćgospodarcą,
- posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe.
wYraŻa zgodę na to,
- fuytorru*"a proponując ceny jednostkowe brutto, wykazane w Formularzu cenovrym,
r.
żebęĘone obowiąą.wŃ do 3I.12.202L

IV.

Termin realizacji zamówienia - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 3I.I2.202It.

V.

Termin oraz sposób złożnnia oferĘ:

ofeńy zgodne zZŃącankiem nr 1 do ogłoszenia naleĘ dostarczyć do siedziĘ zammłiająeego osobiŚcie lub
wysłać mailęm na adres e - mail: zsrckp@pocźa.onet.p1.

Termin składania ofert upływa dnia17.12.2O20 r. o godz.10:00
otwarcię ofert nastąpi w dniu 11.12.2020 r. o godz. 10:30. w siedzibie ZamawiĄącego tj. ZesPÓł_Szkół
Rolniczych Centrum- Kształceńa Zawodowego, ń. Stefana Zeromskiego w Świdwinie, ul- Szczecińska 88,
78 - 300 Świdwin ( sekretariat )

VL

Termin związania ofeńą

VII.

Kryteria oceny ofert

14 dni od upĘwu terminu składania ofert.

Cena- 100 %
Punkty liczonę będą według wzoru:

Ao=

C,
C,

x 100

gdzie:

A"- liczba punktów dla loytorium cena

Cu- oferowana cena brutto
Co- najniższa cena brutto za wykonanie zadann
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca
odrzuceniu.

VIII.

Określenie warunków zmian zawańej umowy

Nie dopuszcza się arrian w zawartej umowię

Umowa stanowi zalącmiknr 2 do zapytania.

najńżsą cenę z pośńd ofert nie

podlegających

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

IX,
Zgodnie

z

art, 13

ust. 1 i 2 tozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(W)

20161679

zdniaL7 kwietnia

i w sPrawie
zorc r. w sprawie ochrony osób fizyczrych w związku zprze§łarzaniem danych osobowYch
g5l46lwB
o ochronie
(ogólne
rozporądzeńe
swobodnego przepływu takich danych oraz ucĘlenia dyrekĘ.try
danych) (Dz.lJrz.UE L 119 z04.05.2016. str. 1), dalej,,RoDo", informuję, że:

1)

administratorem panilPana danych osobowych jest Zesptół Szllół Rolnicryeh Centrum Kształcenia
Zawodowego im- Stefana Żerumskiego w Świdwinie;

2)

inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Cerltrum Kształcenia
Zalłodowego im. Stefana żeromskiego w Świńłiniejest Pani Katarryna Sobierajska zktotą można
kontaktować się e-mailowo: iodzsrckp@wp,pl.,

3)

pani/pana dane osobowe przety;arzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanYm z
poĘpowaniem o udzielenie zamówięnia publiczrego ,,Zakup i dostawa artykułów higienicmYch i

dla Zespofu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana
w świdwinię"prowadzonym w trybie art. 4 ast 8 ustawy z dniu 29 §Ucznia 2004 r. -

przemysłowych
Zeromskiego

Pą;

4)

odbiorcami pani/parra danych osobowych będą osoby lub podrnioĘ, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 sĘcnia 2004 r. prawo zamówięń publicnych (Dz. U. z2019 r. poz. 1843 zpóźn. zrrr.), dalej ,,ustawa PzP";

5)

pani/pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wt. 9'| ust. 1 ustawy Pzp, Przez ołres 4 lat od
dńa zakończenia postępowania o udzielenię zamówienia, a jeZeli czas trwania rrmowY Przekłacza 4
lata, okres przechowywania obejmuj e caĘ czas trwania umowy;

6)

jest
obowiązek podania przez Pań{Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doĘczącYch
wymogiem ustawowym określoąmrw przepisach ustawy Pzp, zvłięanym zudzińem w PostęPowaniu
o udzielęnie zamówienia publicmego; konsekwencje niepodania określonych darrych wynikają z
ustawy Pzp;

do

7)

odniesięniu

8)

posiadaPanilPan:

Pani/Pana danych osobowych decyzje
zautomatyzowany, stosowanię do art.22 RODO;

1.

nie będą podejmowane w

sPosób

na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani,/Pana dotycących mając
jednocześnie na wzg|ędzie art. 8a ust, 2 Pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art.15 ust. 1-3 rozpotządzenia2OL6l6'l9, wymagałoby niewspóhniernie duźego
wysiłku, zama,wiający może żądaó od osoby, łtórej dane dotyczą, wskazania dodatkowYch
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania rlazll{I lub daĘ
postępowania o udzielęnie zamówięnia publiczrego lub konkursu oraz art, oraz art- 97 ust. laPzP
tj.: w prąpadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art, 15 ust. 1-3 rozPorządzenia
20161679, wymagałoby niewspółnriernie dużego wysiłku, zunawiający może żądaĆ od osobY,
której dane doĘcą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególnoŚci na cęlu

spręcyzowanięnarwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

podstawie art. 16 RoDo prawo do sprostowania PanilPana danych osobowYch mając
jednocześnienawzg|ędzie ar1. 8a ust, 3 Pzp tj.: skorzystanie przez osobę, ktÓĘ dane doĘczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełrienia danych osobowych, o którym mowa w art, |6
rozporządznnia 20161679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówieniapublicmego lub konkursu ani zrrrianą postanowień umowy w zakręsie niezgodnYn z

2. na

ustawą;

3.

prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwuzania danych
osobowych zza*rzężeńem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art. 8a

na podstawie art. 18

RoDo

żądaniem, o którym mowa w ąrt, 18 ust. 1 rozPorządzeńa2l|6l679,
osobowych do czasu zakończenia postęPowania o udzielenie
danych
nie ogranicza
zamówienia publiczrego lub konkursu,

z
pirń*ru^u

ust. 4 pzp tj.: wystąpienie

4.
9)

gdy uzna pani/pan,
prawo do wniesienia skargi do Frezesa urzędu ochrony Danych osobowych,
że przetwarzfrnie danych osobowych Pani/Pana dotycących narusza przepisy RoDo;

nie przysługuje Pani,iPanu:

1.

w związku z afi.

2.
3.

prawo do przenoszenia danych osobowych, o któr},rn mowa w art. 20

X.

17 ust. 3 lit. b, d lub e

RoDo prawo

do usunięcia danych osobowych;

RoDo;

2l RoDo

prawo sprzeciwu, wobec przeivłarzania danYch osobowYch, gdYŻ
podstawą prawną przetw avaniaPań/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

na podstawie ań.

Pozostałe informacje

Kod Wspólnego Słownika ZamówieńPub|icznych

(Kod CPV)= nazwy i kody grupo klas i kategorii robót

39811300-3 Odśńezaczę

który przedstawi
Informujemy, żę zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Wykonawcą
umowa.
podpisana
najkorzysmiejszą ofertę zostanie
o wynilach postępowania oferenci Żostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczrie (numer tel, i adres
email należy podać w zŃącmilalnr l).

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami w zakresie procedury:

Krzysźof Mich
Tel.601 564ż44
Załącrutki:

1.

2.

Formularz ofertowy.

Wzórumowy

ZATWLEF.DZIŁ
,:i: §PCŁ SZi(OŁ RCLN l
.;:NTRLJlvł KSnAŁCENlA ZAWODOWEGO

CZYCil

im. Stefana

Żeromskiego

l'8-300 świdwin. ul. Szczecińsk-a 88

.:|,

DY

94 365 ?5 E2, tel./fax 94 365 08 1ł
N;;')

672-1,1-43-224

ngr inż,

