Swidwin, dnta 10.12.20ż0 r.
Zespó| 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 s$caia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - (Dz. U. z 2019 r.
poz- 1843) wartość zamówienia nie pr1ekrucza wyrażonej w złoĘch kwoty 30.000 euro (crt, 4 pkl, 8 ustawy),

I.

Zamawiający

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
im. Stefana Zeromskiego w Świdwinię

ul. Szczęcińska 88
78

IL

-

300 Świdwin

Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest,/akup i dostawa środków czystości do mycia i deąmfekcji dla Zespołu Szkół
Rolniczych Centrum Kształcęnia Zawodowego im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie"
wg szacuŃowego zestawienia tj.:

2.
_j.

4,

5.

6.

,7.

Srodek do czyszczenia wszystkich zrnywalnych,
silnie zabrudzonych np. przypalonych
powierzchni, kuchenek, zlewów, garnków, op.Sl
(Cif Desreaser lub równowazny)
Mydło w pĄrrie, pianka 700 ml (Soft Care Foam
lub równowazny)

Mydło w phnie op. 5 l
P§n do mycia naczyń skutecznie usuwający
th§zczi wszelkie :rr'nę zabrudzenia o pojemności

oo.5l (Cif Dish Wash lub równowamy)
Środek do mycia, nńĘszczatia i konserwacji
powierzchni ze sta]i nierdzewnej 750 ml (Cif
Stainlęs Glass lub równoważny)
Płyn do czyszczenia wszelkiego rodzaju
powierzchni szklanych takichjak szyby, lustra 5 I
(CiF Windows lub równowazny )
środękdo mas4znow ego czy szczenia powierzchni
hal sportowych o działaniu anĘstatyczrym,
antypoślizgowyn op.Sl (Task Jontec Asset lub
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8.

9,

10.

1l

Środek do czyszczenia kabin prysznicowych
zapobiegający powstaniu osadu z mydła i twardej
wody op.Sl (Cif Washroom lub równowamy)
Uniwersalny płyn myjący ogólnego stosowania
ptzęznaczony do codziennęgo mycia podłóg, ścian
i innych powierzchni zmywalnych w op.Sl (Cif
Allnurnosę Cleanęr lub równowazny)
PĘn zrozpylaczem do mycia i dezynfekcji
urządzeń chłodniczych mających kontakt z
żyvrnością.Gotowy do uĄcia op.Sl (Divodes FG
lub równowamy)
Alkoholowy pĘn do mycia i szybkiej dezynfekcji
mafuch powierzchni. Produkt posiada dzińanię

bakeriobói cze, drożdźakobójcze, bójcze wobec
prątków gruzlicy i ogtaniczone wirusobójcze op.Sl
(Velox Top AF lub równowazny)

PĘtprzeznaczony do męchanicznego i ręczrego

mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów
z żywnością,posadzeĘ stołów,
ścian op.Sl (Cif Cleaner Disinfectant lub
równowazny )
Płyn gotowy do uzycia- alkoholowy
preparat, przeznaczony do higienicznej i
chirurgicmej dezynfekcji rąk. (Velodes Soft lub
równowazny)
Cięcz o działaniu bakteriobójczym przęznaczona
do szybkiej dezynfekcji czystych rąk. 800 ml (Soft
care Des lub równowazny)
ptzeznaazony
do usuwania kamienia
Produkt
wodnego, osadów wapiennych, żelazai białka.
Usuwa osady powstałe w procesie gotowania z
maj ących kontak1

12.

l3.

14.

15.

urządzeń gastronom icmych (NIE ZRĄCY) op.S|
(Cif Descaler lub równowazny)

Środęk do czyszczenia pieców konwekryjno
parowych, okapów zrozpylaczem op.2l (Suma
Grill D9 lub równowaźny)
Wkład zapachowy do pomieszczeń o minimalnym
30 dniowym czasię dzińania (Good Sense 30 day
lub równowazny)
Neutralizator nieprzyjemnego zapachu op.Sl
(Good Sense BREAKDOWN lub równoważny)

16.

1,7.

18.

III.
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Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udziń Wykonawcy, którzy:

- mają zarejestrowaną działalnośćgospodarczą,
- po siadaj ą odpowiednie uprawnienia zawodowe,
- Wykoniwca proponując ieny jednostkowe brutto, wykazane w Formularzu cenowymż wYaża zgodę na to,
że będą one obowiązl,waó do 31,12.2021r.

lV.

Termin realizacji zamówienia - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.I2.2021r.

V.

Termin oraz sposób złożenia oferty:

ofer§ zgodne z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia naleĘ dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiŚcie lub
wysłać mailem na adręs e - mail: zsrckp@pocźa.onet.pl.

Termin składania ofert upĄrva dniat7.12.2020 r. o godz.10:00
otwarcię ofert nastąpi w dniu 17.12.2020 r. o godz. 10:30. w siedzibię Zam:awiającego tj. Zespół Szkół
Rolniczych Centrum-'Kształcęnia Zawodowego, iń. Stefana Zeromskiego w Świdwinie, ul. Szczecińska 88,
78 - 300 Świdwin ( sekretariat )

VI.

Termin związania ofertą
upĘrłu terminu składania ofęrt.

V[

Kryteria oceny ofert

14 dni od

Cena- 100 %
Punkty liczonę będą wedfug wzoru:

Ar=
gdzie:
An- liczba punktów dla kryterium cena
Co- oferorłana cena brutto

C,
C,

x I00

C,-najniższa

cęna brutto za wykonanie zadania

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ofęrta zawięrająca najniższą cęrrę z pośród ofert nię PodlegającYch
odrzuceniu.

VIil,

Określenie warunków zmian zawartej umowy

Nie dopuszcza się mrian w zawartej umowie

Umowa stanowi załącznik nr 2 do zapytania,

IX.

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Zgodńe z art, 73 ust. l i 2 rozporządzęnia Parląmentu Europejskiego i Rady (t]E) 20161679 z dnia 2'7 kwietnia
2016 r, w sprau.ie ochrony osób fizyczrych w związku zprzętwurzaniem danych osobowych i w sPrawie
swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia diłrektyłvy95l46/WE (ogóhe rozporządzenię o ochronie
danych) (Dz.lJrz. UE L 119 z04,05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Ksr.tałcenia
Zuwodowego im- Stefana Żeromskiego w Świdwinie;

2)

inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Zawodowego im, Stefana Zeromskiego w Świdwinie jest Pani Kńarrqa Sobierajska zIłórą można
kontaktować się e-mailowo: iodzsrckp@wp.pl.,

3)

pani/pana dane osobowę przętwwzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w cęlu związanym z
postępowaniem o udzięlenie zamówienia publiczrego ,,Zakap i dostawa środków czystoŚci do mYcia
dezynfekcji dla Zespofu Szkół Rolniczych Centrum Kształcęnia Zawodowego im. Stefana Zeromskiego
w świdwinie" prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2a04 r. - PZP;

4)

odbiorcami Pani,{Pana danych osobowych będą osoby łub podmioty, który,m udostępniona zostanie
dokumentacjapostępowaniaw oparciu o art. 8 orazart.96 ust.3 ustawy zdnia29 stycznia2}} r.prawo zamówień publicznych (Dz. IJ. zż0l9 r, poz. 1843 zpóźn, zrn.), dalej ,,ustawa Pą)";

5)

PanLĘanadane osobowę będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoficzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania rrmowy przelłacza 4
lata, okres przechow;lłania obejmuje caĘ czas trwania umowy;

6)

obowiązek podania przez Pani{Pana danych osobowych bezpośrednio Pani./Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określoryłrnw przepisach ustawy Pzp, związanym zudziałęm w postęPowaniu
o udzięlęnie zamówienia publiczrego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;

do

7)

odniesieniu

8)

posiada Pani/Pan:

PanilPana 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 dotyczącychmĄąc
jednocześniena względńe art.8a ust. 2 Pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art, 15 ust. 1-3 roąorządzenia ż0161679, wymagałoby niewspółmiemie duzego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której darre doĘczą, wskazania dodatkowych

informacji mających na celu sprecyzowanie żądatia, w szczególności podania nazry lub datY
postępowania o udzielęnię zamówienia publicznego lub konkursu oraz art. oraz art.97 ust. laPzP
tj.: w pr4lpadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
20161679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiĄący może żądać od osoby,
której dane doĘczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególnoŚci na celu
sprecyzowanie nazwy lub da§ zakończonego postępowania o udzielenie Zamówienia;

2. na

RoDo

prawo do §prostowania PanilPana danych osobowYch mając
jednocześnie nawzględzie art. 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanieptzez osobę, której dane dotYczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupehrienia danych osobowych, o którym mowa w ut. 16
rozporządzenia 20161679, nie moze skutkować nnianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zrnianą postanowień ulowy w zakresie niezgodnYm z
podstawię art. 16

ustawą;

3.

na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od admini§tratora ograniczenia przetwarzania danYch
osobowych zzastrzeżęniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art. 8a
ust. 4 pzp d,: wystąpienie z żądaniem, o któr}m mowa w arL 18 ust. 1 rozporządzeńa2016/679,
nie ogranicza przetwarzań.a danych osobowych do czasu zakończęnia postępowania o udzięlęnie
zamówienia publiczrego lub konkursu.

4.
9)

prawo do wniesięnia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdY uana Pani,/Pan,
żeprzetwarzanie danych osobowych Pani,/Pana doĘczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje PanilPanu:

1.

w rwiązku z

2.

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

3.

na podstawie art. ż1 RODQ prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdYŻ

X.

art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ę

RODO prawo do usunięcia danych osobowYch;

RoDo;

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.

l

lit. c RODO

Pozostałe informacje

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Kod CPY}- nazwy i kody grup, klas i kategorii robót
3

9830000-9 Środki czystości

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofęrtami. Z Wykonawcą, który Przedstawi
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
o włnilach posiępowania oferenci Żostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie (numer tel. i adres
email nalezy podać w zńącmilurlr l),
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami w zakresie procedury:

Krzysztof Mich
Tel.601 564244

Załącznki:

l.
2,

Formularz ofertowy.
Wzór umowy
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