
Świdwin, dnia l0.12.2020 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 ttnia 29 sacznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - (DZ I]. Z 2019 r.

poz.^ 1843) wąność zańówienia nie przekraczu wyrażonej w złaUlch kwoty 30.000 euro (art 4 pkt. 8 ustawY).

Zamawiający
Zespół Szkół Ro]niczych Centrum Kształcenia Zawodowego

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

il. Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotęm zamówienia jest,,Zakup i dostawa rryrobów cukierliczych dla Zespołu Szkół RolniczYch

Centrum Kształcenia Zawodówegolm. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" wg szacunkowego zestawienia

tj .:

l kokosanka czekoladowa 98 ke
2. ciasto iosurtowe 390 ke

Jabłecznik 390 ks
4. sernik więdęński 390 ke
5. Murzynek 390 kg

ilI. Warunki udzialu w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, |łórzy:
- mają załejestrowaną działalność gospodarczą,

- posiadaj ą odpowiednie uprarłłr ienia zawodowe.
- mają wdrożóny ,,system HACCP" zgodnie z wymogami ustawy z dnia25 częrwca2006 r. o bezpieczeństwie

z}ryvności i żywienia (Dz.U. Nr 171 poz.1225 zpóź. zm);

- Wykonawca proponując ceny jednostkowe brutto, wykazane w Formularzu cęnowym, wyraża zgodę na to,

żebędą one obowiązyrvać do 31.12.2021r.

Iv. Termin realizacji zamówienia - od dnia 01.01.202l r. do dnia 31.12.202lr.

V. Termin oraz sposób zlożenia oferty:

ofeĄ zgodne zZńącmkiem nr 1 do ogłoszenia na|eży dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiŚcie lub

wysłać mailęm na adres e - mail: zsrckp@poczta.onet.ol.
Termin składania ofert upĄva dnia17.12.2020 r. o godz-10:00
otwarcię ofert nastąpi w dniu 17.12.2020 r. o godz. 10:30. w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Szkół

Rolniczych Cęntrum'Kształcenia Zawodowego, ń. St"funu Zeromskiego w Świdwinie, ul. Szczecńska 88,

78 - 300 Świdwin ( sekretariat )

VI. Termin związania ofertą
14 dni od upływu terminu składania ofęń.



VlI. Kryteria oceny ofert

Cena- 100 %

Punkty liczone będą według wzoru:

x 100
Co

gdzie:
An- liczba puŃtów dla kryterium cena
Co- oferowana cena brutto
C,- nĄniższa cena brutto za wykonanie zadwńa

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cęnę z poŚród ofert nie PodlegającYch

odrzuceniu.

VlIL Określenie warunków zmian zawartej umowy

Nie dopuszcza się zmian w zavłartej 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

ż0|6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w nviązku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sPrawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz.|Jrz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum KsZtałcenig

Zawodowego im. Stefuna Żeromskiego w Świdwinie;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Ksztąłcenia

Zawodowego im. Stefana Zeromskiego w Świńłinie jest Pani Katarzyna Sobierajska zWÓrą moma

kontaklować si ę e-mailowo : i odzsrc kt]]@]Łp.pL'

3) pani/pana dane osobowe przęfrvarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit, C RODO w celu związanYm z

postępowaniem o udzielenie zamówięnia publicznego ,,Zakup i dostawa wl. obów cukierniczYch dla

Zespołu Szkół Rolniczych Centnrm Ksźałcenia Zawodowego im. Stęfana Zeromskiego w Świdwinie"

prowadzonym w Ębie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 sĘcaia 2004 r. - Pzp;

4) odbiorcami pani,/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanię

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dniaZ9 stycznia 2004 r- -
prawo zamówień publicznych (Dz. tJ. z2019 r. poz. 1843 zpóźn. zm,), dalej ,,ustawa PzP";

5) panVpana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp,Przez okres 4 lat od

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

lata, okres przechowywania obejmuj e caĘ czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Pani{Pana danych osobowych bezpośrednio PanilPana doĘczącYch jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pą, związansml zudzińem w PostęPowaniu

o udzielęnię zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wYnikają z

ustawy Pzp;

7) odniesięniu do Pani./Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sPosÓb

zautomatyzowany, stosowanię do art.22 RODO;

C,
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8) posiada Pani/Pan:

l, na podstawie art. 15 RQDO prawo dosĘpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących mając

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

których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia20l6l679, wymagałoby niewspółmiernie duzego

wysiłku, zamaułiĄący może Ądać od osoby, której dane doĘczą, wskazania dodatkowYch

informacji mających na celu sprecyzowanie żąduia, w szczególności podarria nazw lub datY

postępowania o udzielęnie zamówienia publiczrego lub koŃursu oraz art, oraz art.97 ust. la PzP

ti.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozPorądzenia

ż0161679, wymagałoby niewspółnniernie dużego wysiłku, zamawiĄący może żądaĆ od osobY,

której dane doĘczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególnoŚci na celu

sprecyzowanie nazwy 1ub daty zakończonego posępowania o udzielenie zamówienia;

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

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

uprawnienia do sprostowania lub uzupehienia danych osobowych, o którym mowa w art, 16

rozporządzenia 20761679, nie może skutkować znianą wyrdku postępowania o udzielenie

zamówienia publiczrego lub konkursu ań nnianą postanowień umowy w za}resie niezgodnYm z

ustawą;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danYch

osobowych zzastrzeżeńem prąpadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO zgodnie zUL8a
ust. 4 pzp tj.: wysąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,

tie ograniczaprze&larzania danych osobowych do czasu zakohczęnia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego 1ń konkunu.

prawo do wnięsięnia skargi do Pręzęsa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

żeprzetvluzanie danych osobowych PanilPana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

w rwiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o któr5łn mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO ptawo sprzęciwu, wobec przetwarzańa danych osobowych, gdYż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowychjest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

4.

X. Pozostałe informacje

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Kod CPV| nazlvy i kody grup, klas i katąorii robót

15842300-5 - Wyroby cukiernicze

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Wykonawcą, który Przedstawi
najkorzysbriejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

o wyrikach postępowania Ofęrenci Żos@nąpoinformowani drogą mailową lub telefoniczrie (numer tęl. i adres

email naleĄ podać w załącznikum l).

Zńączniki:
l. Formularz ofertowy,
2. Wzórumowy

ZATWIEP.DZIŁ

3,

4.

1,

2.

_J-

DY .lBćE§PoŁ suKOŁ RoLN |CZYCH
§ ENTRU M Ksz,fAŁc Ę N lA ZAWODOWEco

im. Slefana Zeromskiego
78=300 Swldwią ul. Szczeclńska 88

tęl, 94 365 ?5 82, tel./fax 94 365 08 14
NlP 67ł-11.43_224 mgr inż, A uchorcurli


