Świdwin, dnia a9,D.2020 r.
Zespól Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
im.'Stefana Zeromskiego w Świdrvinie
ul. Szczecińska 88
78 -300 Świdwin
Zap"vtanie ofertowe
postępowanie nie podlega ustawie z dnig 29 stycaia 2004 r. Prawo Zamówień PublicznYch - (DZ U. Z 2019 r.
poz.- 1843) wartość zńówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawY).

I.

Zamawiający

Zesp ół Szkół Rolniczych Centrum KsźałceniaZawodowego
im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie

ul. Szczecińska 88
78

il.

-

300 Świdwin

Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest,,Zakup i dostawa mrożonek dla Zespolu Szkół RolniczYch Centrum
Kształcenia Zawodowego lr. St"tuńu Żeromskiego w Świdwinie" wg szacunkowego zestawienia tj.:
l
ż.
J.

4.
5.
6.
7.

97.5 ke

Fasola szoaragowa zielona
Fasola szpatagowa żoha
Truskawki mlożone
Groszek zielony
Grzvbv nodsrzvbęk cał!

780 ke

Kalafior

8.

Kluski śląskie450 e
Koorłka 450 s

9.
0

Marchew

1

Marchew z groszkiem
Mięszanka kompotowa 5 składników
Mieszanka warzywna
Pierogi ruskie 450 g
Pierosi z kapustą i grzybami 450 g
Pięrosi z serem 450 g
Pvzv ziemniaczane 450 g
włoszczxmaw paski

2
J
Ą

5

6.

7
8
9

zupa wiosenna

20,

III.

l95 ke

Brokułv mrozonę
Brukselka

l95 ke
195

ks

146.25 kp

l95 ke
l95 ke
731.25 ks.
487.50 ke

ż925ke
ż92.5kg.

1950 ks
292,50kg
877.5 ks
877.5 k9.
487.50 ke
817,5 kg

1170ks
l95 ks

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udziń Wykonawcy, którzy:
- mają zarejestrowaną działalnośćgospodarczą,
- posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe.
_ mają wdrożony ,,system-HACCP" zgodnie z wymogami ustawy z dnia25 czerwca2006 r. o bezPieczeństwie
żywnościi żywienia (Dz.U. Nr 171 poz.lż25 zpóź. nrl);
- Wykonawca proponując ceny jednóstkowe brutto, wykazane w Formularzu cenow)łn, wyraża zgodę na to,
że będą one obowiązywać do 37.|2,202l r.

lv.

Termin realizacji zamówienia - od dnia 01.01.202I r. do dnia 31.|2.2021r.

V.

Termin oraz §posób zlożenia oferty:

z Załącznkiem nr 1 do ogłoszenia naleĘ dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiŚcie lub
wysłać mailęm na adres ę - mail: zsrckp@pocźa.onet.p1.

ofeĄ

zgodne

Termin składania ofert upĘrva dnjat7.12.2020 r. o godz.10:00
otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zarnavłiającego tj. Zespół SZkół
Rolniczych Cęntrum KsźałceniaZawodowego, iń. Stefana Zeromskiego w Świdwinie, u1. Szczecińska 88,
78 - 300 Świdwin ( sekretariat )

VL

Termin rwiązania ofertą

VII.

Kryteria oceny ofert

14 dni od upływu terminu składania ofert.

Cena- l00 %
Punkty liczone będą wedfug wzoru:
Cn

Ar:

x I00

Co

gdzie:
An- liczba punktów dla lcyterium cena

Cn- oferowana cena bnrtto
Cn- najniższa cena brutto za wykonanie zadania
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najttiższą ceuę z pośród ofert nie podlegających
odrzuceniu.

VIII.

Określenie warunków zmian zawartej umowy
Nie dopuszcza się zmian w zawartej umowię

Umowa stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

IX.

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkll zprzętwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyreĘwy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.IJrz, UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej,,RODO", informuję, ze:

1)

administratorem PanilPana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolnic4ych Centrum Ksz.tgłcenia
Zawodowego im. Stefanu Żeromskiego w Świilwinie;

2)

inspektorem octnony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenią
Zawodowego im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie jest Pani Katarzyna Sobierajska zktórą można
kontaktować się e-mailowo

: i od zsrc łtp@ wp€l,,

3)

pani/Pana dane osobow e przetwarzane będą na podstawie art, 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanYm z
postępowaniem o udzielenię zamówięnia publicznego ,,Zakup i dostawa mroźonek dla ZeSPołu Szkół
Rolniczych Centrum KsźałceniaZawodowego im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie" prowadzonYm
w Ębie art 4 usl 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 ł. - Pzł;

4)

odbiorcami PaniiPana danych osobo,iłTch będą osoby lub podmioty, któryłn udostępniona zostanię
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz urt.96 ust. 3 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicmych (Dz. IJ. z20I9 r. poz. 1843 zpóźn. zm.), dalej ,,ustawa PzP";

5)

6)

pani/pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.9'I ust. l ustawy Pą, Przez okres 4 lat od
4
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zarnówlenia, a jeżeti czas trwania umowY Przekracza
lata, okres przechowywania obejmuj e caĘ czas trwania umowy;
jest
obowiązek podania przez Pani{Pana danych osobowych bezpośrednio PanilPana dotyczącYch
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związans,rn zudziałem w PostęPo\^laniu
o udzięlenię zamówienia publicmego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;

7)

odniesięniu

8)

posiada Pani,/Pan:

do

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

1.

nie będą podejmowane w

sPosób

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana do§czących mając
jednocześniena wzg|ędzie art. 8a ust. 2 Pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1-3 roąorządzenia 20161679, wymagałoby niewspółmiernie duzego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzięlenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz art. oraz aTt.97 ust. laPzP
tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 tozporządzenła
20161679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądaĆ od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazlvy lub da§ zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2, na

afi. 16 RODO prawo do

sprostowania PanilPana danych osobowych mając
jednocześnie na względzie art, 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie przez osobę, której date doĘczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o ldórym mowa w art. 16
rozporządzenia 20161679, nie moze skutkować zmianą 4.niku postępowania o udzielenie
zamówięnia publicznego lub konkursu ari zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
podstawie

ustawą;

3.

na podstawie art. 18 RODO prawo ządania od administatora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych zzastrzężęntem prrypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art. 8a
ust. 4 Pzp tj.: wystąpienie z żądaniem, o któryłn mowa w art. l8 ust. 1 rozporządzenia20l6/679,
nie ograniczaprzetwwzania danych osobowych do czasu zakończęnia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu,

4.
9)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani,ryan,
że przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczących narusza przępisy RODO;

nie przysługuj e Pani/Panu

:

l.

w związku z art. 77 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

ż.

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

3.

na podstawie art. ż1 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowYch, gdyZ
podstawą prawną przetwarzania PanilPana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

X.

Pozostałe informacje

Kod Wspólnego Slownika Zamówień Pubticznych (Kod

CPVF

nazwy i kody grupo klas i kategorii robót

t 5896000-5 Produkty głęboko mrożone
Inforrrrujemy, że zaptoponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Wykonawcą, który przedstawi
najkorzystniejsą ofertę zostanie podpisana umowa.
O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczrie (numer tel. i adres
emai|naleĘ podać w zńącznilllnr I).

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami w zakresie procedury:

Krzysźof Mich

Tel.60l 564244
Załączntki:
1. Formularz ofertowy.

2.

Wzórumowy
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