Świdwin, dnia

09

-12.2020 r,

ZespólSzkól Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego

im.'Stefana Żeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78

-

300 Świdwin

Zapytanie ofertowe
postępowanie nie podlega usrawie z dniu 29 stycznia 2004 r. Prawo ZamÓwień Publicznych - (D+ U. z 2a19 r,
poi'ltłs) łłartośćzańówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30,000 euro (crt- 4 Pkl. 8 ustawY),

Zamawiający

il.

Zespół Szkół Rolniczych Centrum, KsźałceniaZawodowego
im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin

Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest,,Zakup i dostawa nabiału dla Zespołu Szkół RolniczYch Centrum
tj,:
Kształcenia Zawodowego i.. st.tuńu Żeromskiego w Świdwinieo' wg szacunkowego zestawienia

Drożdże

1

logrrt zwsadem owocowym

2.

98 szt.
o zawartości cukru

3.

maksrlmalnie l0 9/100 g produktu
Jogurt naturalny 150 g o zawartości cukru 10 g/l00

4.

ońtłlszczu
Masło 200 g o zawartościmin. 82

5.

Mleko

p.

oroduktu

7800 szt.

2 438 szt.
780 kg

mlecznego

6.

1

1- karton zawartość tŁuszczu2,0

Yo

439 sń.

Ser topiony blok Hochland lub równowazny

488 sż.

Śer żółfv w plastrach( pokroiony- op. lkg)

l95 ks
195 ke

rownowazlv

7.

l755l

Ser topiony (krązki) Hochland 200 g lub

195 ke

Ser zółfy Morski

8.

9.

ser żółty salami
serek Fromase górski
Serek Rama Creme Boniur
Serek tooiony KIRI
Śmietana wieiska 400e 18oń
Twarozek Almęttę różne smaki l50 g lub
równowazny
twaroZek kanapkowy rózne smaki l50 g lub
równoważnv
Twaróg póŁłusty

10,
11

1ż.
13.

I4.
15.

l6.
|7.

ill.

488 sź.
293 sń.

488 sź.
1

488 l
950 sź.

9-I5 sń,
195 ke

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąó udziń Wykonawcy, l<tórzy:
- mają zarejestrowaną działalnośćgospodarczą,
- posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe.
_ mają wdrożony ,,system HACCP" zgodnie z wymogami ustawy z dnia25 częTwca2006 r. o bezPieczeństwie
żyvmościi fiienia (Dz.U. Nr l7i poz.7225 zpóź. ;łl;l);
:V{yrńa zgodę na to,
_ wyronu*Ó proponując ceny jednóstkowe brutto, wykazane w Formularzu cenowym,
że będąone obowiązywać do 3I.12.2021 r.

Iv.

Termin rea|izacji zamówienia _ od dnia 01.01.202l r. do dnia 31.12.2o2\r.

V.

Termin oraz sposób złożenia oferty:

ofeĄ

zgodne zZałącmkiem nr

wysłie ńailem na adręs

e

1 do

ogłoszenia naleĘ dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiŚcie lub

- mail: zsrckp@poczta,onet,pl,

Tórmin składania ofert upłl,wa &tiatl,12,2020 r, o godz,10:00
tj. ZesPÓł Szkół
otwarcie ofert nastąpi * aniu t7.12.2020.. o goÓ". 10:30 w siedzibie Zallawiającego
Szczecińska 88,
ul.
Rolniczych Centrum KsźałceniaZawodowego, ń. St"f*u Zeromskiego w Świdwinie,
78

-

300 Świdwin ( sekretariat )

VI.

Termin związania ofertą
upĘłlu terminu składania ofert,

Vil.

Kryteria oceny ofert

14 dni od

Cena- 100 %

Punk§ liczone będą według wzonr:

C,

A,

x 100

Co

gdzie:
A,- liczba punktów dla kĄrterium cena

Co- oferowana cena brutto

C;nąniższa cena

brutto za wykonanie zadaria

nie PodlegającYch
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierającanajniższą cęnę z PoŚród ofęń
odrzuceniu.

VIII.

Określenie warunków zmian zawartej umowy

Nie dopuszcza się zrnian w zawartej umowie

Umowa stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

IX.

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

dnia 2'1 kwietnia
ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z
osobowYch i w sPrawie
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwaTzaniem danych
o ochronie
(ogólne
rozporządzenię
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyreklywy 95l46lWE
darrych) (Dz_IJrz.UE L 119 z04.05.ż016, Str. 1), dalej ,,RoDo", informuję, ze:
Zgodnie

z

art. 13

1)

Kszlałcenia
administratorem pani./pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum
Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie;

2)

Kształcenia
inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum
moŹrra
zktórą
Sobierajska
Zawodowego im. Stefana żeromskiego w Świdwiniejest Pani Kńarzyna
kontaktować się e,mailowo: iodzsrckp@wp,pl"

3)

pani,/pana dane osobow e przetwarzale będą na podstawie ań. 6 ust. 1 lit, C RODO w celu związanYm z

4)

udostępniona zostanie
odbiorcami pani,pana danych osobowych będą osoby lub podmioĘ, którym
29 stycznia 2004 r, dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz afi.96 ust. 3 ustawy z dnia
ml.),
dalej
,,ustawa Pzp";
Prawo zamówień publicmych (Dz. IJ, z20I9 r. poz. 1843 zpóźn.

Szkół
postępowaniem o udzięlenie zamówienia publicznego ,,Zalup i dostawa nabiału dla ZesPołu
Świdwinie"
w
Zeromskiego
ProwadzonYm
Rolniczych Cęntrum KsźałceniaZawodowego im. Stefana
Pzp;
r,
2004
29
styczl,ia
dnia
8
ustalły
z
4
ust.
w Ębie art,

5)

6)

Pzp, przez okres 4 lat od
PanVPana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art, 97 ust. 1 ustawy
jeżeli czas trwania umowy przektacza 4
dnia zakańczenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
lata, okres przechowywania obejmuj e caĘ czas trwania umo\ły;
jest

Pani,/Pana dotyczących
obowiązek podania przez Pani|Pana danych osobowych bezpośrednio
pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
wynikają z
zamówięnia publiczrrego; konsekwencje niepodania określonych danych

o

udzielenie

ustawy Pzp;

do

7)

odnięsieniu

8)

posiada Pani/Pan:

pani/pana danych osobowych decyzje

nie będą podejmowane w

sposób

zautomaĘzowany, stosowanie do art.22 RODO;

1.

prawo dostępu do danych osobowych PaniiPana doĘczących mając
jednocześniena względzie art. 8a ust. 2 Pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o
niewspókniernie duzego
1.1órych mowa w art. 15 ust, 1-3 roąorządzenia20161679, wymagałoby
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
na podstawie art. 15

RoDo

wysiłku,

lub daty
informacji mających na celu sprecyzowante żądania, w szczególności podania nazwy
la PzP
ust.
art.97
oraz
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lń konkursu oraz art.
rozporządzenia
tj,: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa W art. 15 ust. 1_3
od osoby,
żądać
może
zamawiający
wysiłku,
duzego
201616'79, wymagałoby niewspółmiernie
na celu
w
szczególności
mających
której dane doĘczą, wskazania dodatkowych informacji
sprecyzowanie nazwy lub daty zakoilczonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2. na

podstawię ałi, 16 RODO prawo do sprostowania Pani,{Pana danych osobowych mając

jednocześnie na względzie art. 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie przez osobę, której date doĘczą, z
afi, 16
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa W
udzielenie
o
postępowania
rozporządzenia 201616'19, nię moze skutkować zmianą wyniku
z
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakręsię niezgodnym
ustawą;

3.

danych
na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
z
art, 8a
osobowych ZzastrZężęnlem przypadków, o których mowa W arl. 18 ust. 2 RoDo zgodnie
ust. 4 pzp tj.: wystąpienie zżądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozPorządzentaŻ01616'79,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakortczęnia postęPowania o udzielenie
zamówienia publicmego lub konkursu,

4.
9)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuj e Pani./Panu:

l.

w związku z

2,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa W art, 20

3.

na podstawie art.

url. I,7 ust. 3 lit. b, d lub e

RODO prawo

do usunięcia danych osobowych;

RoDo;

prawo sprzeciwu, wobec przelwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzaliaPanj/Panadanych osobowych jest art. 6 ust. l lit, c RoDo

2I RODO

X.

Pozostałe informacje

kod wspólnego słownika zamówień publicznych (kod
1

cpvF

nazwy i kody grupo klas i kategorii robót

5500000-3 Produkty mleczarskie

który przedstawi
Informujemy, że zaptoponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Wykonawcą,
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowao wynitach posępowania oferenci iostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie (numer tel. i adres
emailnaleĘ podać w załącmiku nr 1).
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami w zakręsie procedury:

Krzysztof Mich
Tel.601 564żM
ZałączniŁj:

1,

2.

Formularz ofertowy.

Wzórumowy

ZESPÓŁ SZKOŁ P.OLNlCZYCH
l,rŃrnunł KsZl-AŁCENlA ZAWODOWEG0

im. Stef,arra Żercmskiego

78-300 ślvidwin, ul. Szczecińska 88
tsl. 94 365 25 82, tel,/fax 94 365 08 ],4
|1

1,ł fr7 ?-- 1.7 - 43

-

22

Ą,

