Świdwin, dnia 10.1ż.2020 r.
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
im. Śtefana Żeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin
Zapytanie ofertowe
postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicarych - (DZ U, z 2019 ł,
poi' ttłs) wartośćzańówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art 4 Pkt. 8 ustawY),

Zamawiający

Zespół Szkół Rolniczych Centrum KsżałcęniaZawodowego

im. Stęfani Zeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecńska 88
78

il.

-

300 Świdwin

Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest,,Zakup i dostawa ryb dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
tj.:
Zawodowego im. Stefana żeromskńgo w Świdwinie w 2a21, roku" wg szacunkowego zestawienia

Filet z morszczŃa mrożony ze skórą
Filęt z dorsza mrozony ze skórą

l
2,

Filet z miruny rnrozony ze skórą
Filet z halibuta mTozony ze skórą

_,, -

4,

ilL

683 ke
683 ks
683 ks
683 ke

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąćudziń Wykonawcy, klórzy:
gospodarczą,
- mają zarejestrowaną działałność
- posiadaj ą odpowiednie uprawnienia zawodowę.
2006 r . o bezPieczeństwie
_ maj
ą wdrożóny ,,system HACCP" zgodnie z wymogami usta\łT z dnia ż5 czerwca
z}.wności i zywienia (Dz.lJ. Nr 17l poz.1225 zpóź. m);
_"wytona*ca proponując ceny jednóstkowe brutto, wykazane w Formularzu c€nowym, WraŻa zgodę na to,
żebędą one obowiązywać do 31.|2.2021r.

Iv.

Termin realizacji zamówienia - od dnia 01.01.20żI r. do dnia 3|.12.202lr.

V.

Termin oraz sposób zlożenia oferty:

ofeĄ

z Zńączslkiem nr 1 do ogłoszen ia naleZy dostarczyć
wysłać mailem na adres e - mail: zsrckp@poczta.onet.pl.
zgodn e

do siedziby zamawiającego osobiŚcie lub

Termin składania ofert upĘwa dniat1.12.2020 r. o godz.10:00
Szkół
otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.t2.2020 r. o godz. 10:30. w siędzibie Zamawiającego tj. ZesPÓł
88,
Szczecińska
ul.
w
Świdwinie,
Rolniczych Centrum"Kształcenia Zawodowego, ń. St.fuou Zeromskiego
78 - 300 Świdwin ( sekretariat )

VI.

Termin związania ofeńą

14 dni od upŁyvru tęrmfuu składania ofeń.

VlI.

Kryteria oceny ofert

Cena- l00

%o

Punkty liczonę będą według wzoru:

Co

An

x 100

Co

gdzie:

An- li,czba punktów dla kryterium cena
Co- oferowana cena brutto
Cn-najniższa cęna brutto za wykonanie zadanla
ofęń nię PodlegającYch
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą aenę z poŚród
odrzuceniu.

VilI.

Określenie warunków zmian zawartej umowy

Nie dopuszcza się zmian w zawartej umowie

Umowa stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

IX.

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

zdniaZ7 kwietnia
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady ([IE) 20161679
i w sPrawie
osobowYch
danych
zprzętwalzaniem
związku
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycmych w
o ochronię
(ogólne
rozporządzenie
swobodnego przepĘwu takich danych orazuchylenia dytekti.łły95l46lWE
danych) (Dz.IJrz.tĘ L l 19 z04.05.2016, str. l), dalej ,,RoDo", informuję, ze:

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
Zcłwodowego im. Stefana żeromskiego w Świdwinie jest Pani Katarzyna Sobierajska z ltr.órą moŻna
kontaktować się e-mailowo: ioCzsrckp@wp.p1,,

3)

pani/pana dane osobow ę przętwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. C RODO w celu związanYm z
postępowaniem o udzielęnie zamówienia publicznego ,,ZaWp i dostawa ryt dla ZesPołu Szkół
Rolniczych Centrum Ksżałcenia Zawodowego im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie w 2021 roku"
_
prowadzonym w trybie urt. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycutiu 2004 r. Pz,p;

4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioĘ, którym udostępniona zostanię
2004 r,,
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia29 stYcmia
PzP";
prawo zamówień publicznych (Dz. |J. z2OL9 r. poz. 1843 zpóźn. mr.), dalej ,,ustawa

5)PanilPanadaneosobowebędąprzechow;.wane,zgodniezart'97ust.lustauyPzp,przezokres4latod
jeżdri czas trwania umowY Przekacza 4
d11ia zakończenia postępowania o udzielenię zamówienia, a
lata, okres przechowywania obejmuj e cŃy czas trwania rłmowy;

6)

jest
obowiązek podania przez panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani,Pana dotyczącYch
w
PostęPowaniu
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, rwiązanym z udzińęm
v,rynikilą z
danYch
określonych
niepodania
konsekwencje
o udzielenie zamówienia publicmego;
ustawy Pzp;

7)

odniesieniu

do

pani/pana danych osobowych decyzje

zautomaĘzowany, stosowanie do art.22 RODO;

nie będą podejmowane w

sposób

8)

posiadą Pani/Pan;

1,

mając
na podstawie aft. 15 RoDo prawo dostępu do darrych osobowych Pani/Pana dotyczących
o
obowiązków,
gdy
wykonanie
prrypadku
jednocześnie na względzie art. 8a wt, 2 Pzp tj.: w
duŻego
których mowa w art. i5 ust. 1-3 roąotządzenia20l6l67g, wymagałoby niewsPÓłmiernie
zamawiający może żądŃ od osoby, której dane doĘczą, wskazania dodatkowych

*yriłło,

flaŹ|wy lub daty
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
ust, |aPzP
art.97
oraz
artoraz
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
1_3 rozporządzenia
tj.: w prąpadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.
ządać od osoby,
mołn
zamawiający
wysiłku,
du,źego
20161679, wymagałoby niewspóhiernie
na celu
w
szczególności
mających
której dane doĘcą, wskazania dodatkowych informacji

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2.

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani,/Pana danych osobowych mając
z
jednocześnie na względzie art. 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie przez osobę, której dane doĘczą,
16
art,
w
m6wa
któr5rm
o
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
udzielenie
rozporuądzeńa ż0|616'79, nie może skutkować znianą wyrdku postępowania o

niezgodnym z
zamówienia publiczrego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w za]<ręsie
ustawą;

9)

X.

3.

danych
na podstawie art. 18 RoDo prawo źądania od adminisfatora ograniczeniaprzetwarzania
z
art,8a
zgodnie
osobowych zzastrzężeniem przypadków, o których mowa w art, 18 ust, 2 RODO
ust. 4 Pzp tj.: wysĘpienie z żądańem, o którym mowa w aft, 18 ust. 1 rozporządzeńa20161679,
udzielenie
nie ograńczaptzńarrańa danych osobowych do czasu zakńczęnia postęPowania o
zamówienia publicmego 1ń konkursu.

4.

PanilPan,
prawo do wniesienia skargi do Pręzesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
żeprzewarzanie danych osobowych pani/pana doĘczących narałzaprzepisy RoDo;

nie prrysługuj e Pani/Panu:

1.

w rwiązktlzart.

2.
3.

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

l':-

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

RoDo;

ptzetvłaxzania danych osobowYch, gdYŻ
podstawą prawnąprzetv,{arzania Parri/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

na podstawie art,

2I RoDo prawo sprzeciwu, wobec

4.

Pozostałe informacje

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Kod
03311000-2 Ryby

CPVF

nazlry i kody grup, klas i kategorii robót

będą porównane z innymi ofertami, Z Wykonawcą, lłóry przedstawi
najkorzystniejsą ofertę zostanię podpisana umowa.
o wynikach portępo**iu ofęręnci Żostanąpoinformowani drogą mailową lub telefonicznie (numer tel. i adres
email naleĄ podać w załączniku nr 1).
Informujemy,

że zaproponowane ceny

Zńącmki:

l.
2.

Formularz ofertowy.

Wzórumowy
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