
Świdwin, dnia 10.1ż.2020 r-

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
im. 

-Stefana 
Żeromskiego w Świdwinie

ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin

Zapytanie ofertowe

postępołłanie nie podtega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicatych - (DZ U. Z 2019 r-

poz' t84j) wartość zańówienia nie przekraczu wyrażonej w złotyeh kwoly 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawY).

L Zamawiający
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Ksźałcenia Zawodowego

im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin

il. Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest,,Zakup i dostawa warąrw i owoców dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum

Kształcenia Zawodowego i*. Stefaou Żeromskiego w Świdwinie" wg szacunkowego zestawienia tj.:

1 Banan 2 340ks.

2. Razvlia świeza doniczka 30 sż.
.J- Buraki 780 ke
4. Cebula 293 ks,

5. Cytryna 98 ks
6. czosnek słówka 20 ke

7. Granefruit 390 ke
8. Gruszka 1 l70 ke

9. Jabłko champion 2 925 ks.

10. Jabłko Jonagored 2925kg
1l Jaia 1l 700 szt.

12. Kalafior św, 98 sź.
13. kapusta biała l 170 ke

14. kanusta czerwona 342kp,
l5. kaDusta kiszona 1l70ks
l6. kapusta pekińska l170ks
l7. kapusta włoska 1 365 ke

18. Kiwi 244ks
19. kooer święzv 244 oeczków

ż0. Mandarymka 293 ke

2l Marchew 1950 kg

żż. Oeórek kiszony 780 ke
osórek święzl 683 ks

24. paorvka świeża 390 ke
25. pieczarka 293 ke
26. pietnrszka 48.75 ke
27. pietruszka nać l47 oeczków

28. pomarańcza 293ks
29, Pomidor 1 l70 ke
30. Por 195 ke
31 Rzodkiew 195 oeczków

32. Rzodkiew biała l95 ks
JJ. sałata świeża 98 eł.

34. Selęr 49 ks,

35. szczlłrior t95 oęczkórł



36. Sliwka susz. 49 sń.

3l. śliwka węgierka 585 ks
38. ilaręokloda 585 ke

39. Winogron 98 ks

40. ziemniaki 21 450 ks

ilI. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogąwziąć udział Wykonawcy, którzy:
- mają zarejestrowaną działalność gospodarcą,
- posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe.
_ mają wdrozóny ,,system-}lACCP" zgodnie z wymogami ustawy z drriaZi częrwca2006 r. o bezpieczeństwie

zywności i Ąrwienia (Dz.U. Nr 171 poz.1225 zpóź. zm);

- Wykonawca proponując ceny jednostkowe brutto, wykazane w Formularzu cenowym, vłyaża zgodę na to,

żębędą one obowiązylvaó do3|.I2.202l r.

Iv. Termin realizacji zamówienia - od dnia 01.01 .202l r. do dnia 31.I2.ż02Ir.

V. Termin oraz sposób zlożenia oferty:

oferty zgodne zZńącznkiemnr l do ogłoszenia naleĘ dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiŚcie lub

wysłać mailem na adres e - mail: zsrckp@poczta.onet.pl.
Termin składania ofert upĘwa dnia17.12.2020 r. o godz.l0:00
otwarcie ofert nasĘpi w dniu 11.12.ż020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj, Zespoł Szkół

Rolniczych Centrum-Kształcenia Zawodowego, im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie, ul. Szczecińska 88,

78 - 300 Świdwin ( sekretariat )

VL Termin nłiązania ofertą
14 dni od upływu tęrminu składania ofeń,

Vn. Kryteria oceny ofert

Cęna- 100 Yo

Punkty liczone będą według wzoru:
C,

Ar= x 1a0
Co

gdzie:
An- liczha punlćów dla kryterium cena
Co- oferowana cena brutto
Cn-nĄniższa cena brutto za wykonanię zadańa

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najnższą cerrę z pośród ofert nie podlegającYch

odrzuceniu.

V[I. Określenie warunków zmian zawartej umo}yy

Nie dopuszcza się zmian w zawartej umowie

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 dniaz7 kwietnia

2016 r, w sprawie ochrony osób fizycmych w związku zptzetvłarzańem danych osobowYch i w sPrawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyreklywy g5l46lWB (ogólne rozPorządzenie o ochronie

danych) (Dz.IJrz.UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo", informuję, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczslch Cenffułn KszJakenia

Zawodowego iłn Stefana Żeromskiega w Świdwinie;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkoł Rolniczych Centrum Kształcenia

Zawodowego im. Stefana żeromskiego w Świńłinie jest Pani Katatryna Sobierajska zktótą możma

kontaktować się e-mailowo: iodzsrckp@wp.pl;

3) pani,Ęana danę osobowe ptzetwalzaue będą na podstawie art. 6 u§t. 1 lit. C RODO w celu mvięanYmz

postępowaniem o udzielęnie zamówienia publiczrego ,,Zakup i dostawa warryw i owoCów dla ZesPołu

Szkoł Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie"

prowadzonym w trybie arl. 4 ust" 8 ustawy z dnia 29 stycmia 2004 r. - Pz,p;

4) odbiorcami Pani,Tana darrych osobowych będą osoby lub podmioty, ltórym udoĘpniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 araz art.96 ust. 3 ustawy z dniaŻ9 styczria 2O04 r. -
prawo zamówień publiczrrych (Dz. IJ. z2019 r. poz. 1843 zpóźn.nrr.), dalej ,,ustawa P4)";

5) pani,Ęana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.9'| ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy Przehacza 4

lata, okres przechowywania obejmuj e cńy czas fwania umowy;

6) obowiązek podania przez PaniąlPr ąa danych osobowych bezpośrednio Pani,{Pana dotyczącYch jest

wymogiem ustawowyrn określonym w przepisach ustawy Pzp, zlltiązanym zudziałem w postęPowaniu

o udzielenie zamówienia publicarego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z

ustawy Pzp;

7) odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sPosób

zautomaĘzowany, stosowanie do att.22 RODO

8) posiada Pani,4Pan:

1. na podstawie ąrt. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani,/Pana dotyczących mając

jednocześnie na względzie art. 8a ust. 2 Pzp tj.: w prąpadku gdy wykonanie obowiązków, o

których mowa w art. 15 ust. 1_3 roąorz.ąńzeniaż016l6'19, wymagałoby niewspóŁniernie duzego

wysiłku, zamavłiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowYch

informacji mających na celu sprecyzowanię żądanią w szczególności podania nazrrry lub datY

postępowania o udzielenie zamówienia publiczrego lub konkursu oraz art. oraz art.97 ust. IaPzP
tj.: w prrypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzetia

ż016/679, wymagałoby niewspółniernie duźego wysiłku, zamawiający może żądaĆ od osobY,

której dane doĘczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na cęlu

spręcyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych mając

jednocześnie na względzie art. 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie przez osobę, której dane doĘczą, z

uprav,,nienia do sprostowarria lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16

rozporządzenia ż01,61679, nię możę skutkować złnianą wyniku postępowania o udzielenie

zamówięnia publicanego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnYm z

ustawą;

3. na podstawie aft. 18 RQDO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwnzania danYch

osobowych zzastrrnżeńem przypadków, o których mowa w art. 18 ust, 2 RODO zgOdnie zart,8a

ust. 4 pzp tj.: wystąpienie z żądaniem, o któr5łn mowa w afi. 18 ust. 1 rozporządzenia20l6l679,



nie ograniczaprzetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postęPowania o udzielenie

zamólłienia publiczrego lub konkursu.

4. prawo do rłłriesięnia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowYch, gĘ tlzna Pani/Pan,

że przeffilarzańe danych osobowych PanilPana dotyczących narusza PrzepisY RODO;

9) nie przysfuguje Pani,Ęanu:

l . w nviązka z art. 11 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którlrnn mowa w art. 20 RoDo;

3. na podstawie afi. zl RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwuzania danych osobowYch, gdYŻ

podstawą prawną przetvłaruania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

4.

X. Pozostałe informacje

Kod \yspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Kod CPV| nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

15300000-i Owoce, waTT1ywa i podobne prodŃty

Informujemy, że zwroponowanę ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Wykonawcą, który Przedstawi
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
o rvynii<ach poępowania oferenci Żo"anąpoinformowani drogą mailową lub telefonicznie (numer tel, i adres

email nalezy podać w zńączni7ltnr l).

Zńączlllki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy

ZATW]

ZESPÓŁ SZKoŁ RoLNj I CZYCt-t
CENTRU l\ł KSnAŁCENlA ZĄ\'VODOWEc0

im. Stefana Żeronrskiego
78-300 Świdwią ul, Szczecińska BB

tel. 94 365 25 82, lel.lfar 94 365 08 14
NlF 672-t1,-43-2ż4


