
Świdwin, dnia 09.12.2020 t.

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego

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

Zapytanie ofertowe

postępowanie nie podlega usrawie z clnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówiaź PublicUtYch - (DZ" t], Z 2019 ł,

poa' 1843) wartość zańówienia nie przekracza wyrażonej w złoĘch kwoty 30.000 euro (art 4 Pkr 8 ustawY),

Zamawiający
Zesp ół Szkół Rolniczych Centrum Ksźałcęnia Zawodowe go

im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecńska 88

78 - 300 Świdwin

il. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest,,Zakup i dostawa pieczywa dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum

Ksztalcenia Zawodowegó i..-st"ruńu Zeromskiego w Świdwinie" wg szacunkowęgo zestawienia tj,:

1 Bułka grahamka 0,10 kg 3 900 sź.

2. Bułka tarta 0.5 kg l46 ke

Bułka zrwkła 0.05 ks 17 550 szt.

4. Bułka typu maślana 100 g l 950 szt.

5. Chleb pszęnno- zytni 0,60 kg 14 820 sń.

6. Chleb razowv 0,50 ke 585 szt.

7. Chleb słonęcmikowy 0,50 kg 98 szt.

8. Chleb wieloziarnisty 0.50 kg 98 szt.

9. Drozdzówka 0,10 kg 950 szt.

l0. Gniazdko 0.05 ke 950 sź.

l1 Pączęk 0,05 ke 950 sń
12. Rosal0"05 ks 950 sź.

ilI. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą w ziąć adńń Wykonawcy, którzy :

- mają zarcjestrowaną działalność gospodarczą,

- posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowę.
_ mają wdrożóny,,system HACCP" zgodnie z wyłnogami ustawy zdnia}S Qzęrwca2006r, o bezPieczeństwie

Ąwności i Ą.rvienia (Dz.U. Nr 171 poz.lż25 zpóź. zm):
]'wytoru*"u proporrtrjąc ceny jednbstkowe bruło, wykazane w Formularzu cenowym, wytaża zgodę na to,

że będąone obowiązywac do 3 1 -12.2021 r.

IV. Termin realizacji zamówienia - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 37.12.202lr-

V. Tęrmin oraz sposób złożenia ofeńy:

ofeĘ zgodne zZńącznkiem nr 1 do ogłoszenia na7eży dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiŚcie lub

wysłać mailem na adres e - mail: zsrckp@poczta.onet,pl,
TÓrmin składania ofert upĘrła dnia 17.12.2020 r, o godz,10:00

otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2020.. o goÓ". 10:30 w siędzibię Zamawiającego tj. ZęSPÓł S"kół

Rolniczych Centrum'Ksźałcęnia Zawodowego, iń. Stęfana Zeromskiego w Świdwinię, ul. Szczecińska 88,

78 - 300 Świdwin ( sekretariat )



VI. Termin związania ofeńą
14 dni od upływu terminu składania ofert.

Vil. Kryteria oceny ofert

Cena- 100 %

Punkty liczonę będą wedfug wzoru:

Ar= x 100
C,

gdziel
An- liczba punktów dla kryterium cena
Co- oferowana cena brutto
Cn- najniższa cęna brutto za wykonanie zadania

Jako najkorzystniejsza zostanię wybrana oferta zawierĄąca najniższą cenę z poŚród ofert nię PodlegającYch

odrzuceniu.

VIIL 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

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ż rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201161679 z dńa27 krvietnia

20|6 r. w sprawie ochrony osób fizycmych w związku zprzefrvaruaniem danych osobowYch i w sPrawie

swobodnego przepłyurr takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozparządzenie o ochronie

danych) (Dz.IJrz.UE L 1 19 z04.05.ż016, str. 1), dalej ,,RoDo", informuję, że:

1) administratorem pani/pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia

Zawodowego im. Stefuna Żeromskiego w Świdwinie;

2) i,nspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia

Zawodowego im, Stefana Zeromskiego w Świńłiniejest Pani Katarryma Sobierajska zktórąmaŻrre

kontaktować się e-mailowo: iodzsrckp@rvp.p1.,

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

postępowaniem o udzielenię zamówienia publicznego ,,Zakup i dostawa piecrYwa dla ZesPofu Szkół

Rolniczych Centrum Ksźałcenia Zawodowego im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie" ProwadzonYm

w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnig 29 stycznia 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 dnia}9 sĘcznia 2004 r, -
prawo zamówień publicznych (Dz. lJ. z20I9 r. poz. 1843 zpóźn.nn.), dalej ,,ustawa PZP";

5) pani,/pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art, 97 ust. 1 ustawY PzP, Przez okręs 4 lat od

dńa zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowY Prze|<racza 4

lata, okres przechowywania obejmuj e caĘ czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez paniąlPana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doĘczącYch jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zwlązanym zudziałem w PostęPowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danYch wYnkają z

ustawy Pzp;

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Cn



posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczącychmając

jednocześnie na względzie art. 8a wt. 2 pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków o

których mowa w art, i5 ust. 1-3 roąorządzeńa20l6l679, wymagałoby niewspóŁniernie dużego

*yriłko, zamawiający może żądać od osoby, któĄ dane dotycą, wskazania dodatkowych

informacji mających na celu sprecyzowanie żąduia, w szczególności podania nazw lub daty

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz art. oraz art.97 ust. IaPzP

tj.: w prz5rpadku gdy wykonanię obowiązków, o których mowa W art. 15 ust. 1_3 rozporządzenia

20161679, wymagałoby niewspółniernie duzego wysiłku, zamawiąący może żądać od osoby,

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

sprecyzowani e nazw lń daty zakoilczonego postęporrania o udzielęnie zamówienia;

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych mając

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

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

rozporządzeńa 20t6l679, nie moze skutkować nriraną wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia publiczrego lub konkursu ani znianą postanowień umowy w zakresie niezgodnlłn z

ustawą;

3. na podstawie art. 18 RoDo prawo Ędania od administratora ograniczeniaprzetwavańa danych

osobowych zzastrzężeńem prrypadków, o których mowa w art. 18 ust,2 RODO zgodnie zafi,8a

ust.4Pzptj.:wystąpieniezŻądaniem,októry,mmowaWaft.18ust.lrozporządzenia20l6/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenię

zamówienia publiczrego lub konkursu.

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani,Ęan,

że przetwarzilnie danych osobowych pani/pana dotyczących narusza przepisy RoDo;

nie przysługuj e Pani./Panu:

1. w związku zart. I7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

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

3. na podstawie art. 2I RQDO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzatńa danych osobowYch, gdYŹ

podstawą prawną przetwarzania Pani,Ęana danych osobowych jest art. 6 ust, 1 lit. c RODO

4.

X. Pozostałe informacje

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych §od CPV! nazrry i kody grup, klas i kategorii robót

15811000-6 Piecąrwo

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofęrtami. Z Wykonawcą który przedstawi

najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa,

o wynikach postępowania oferenci Żostanąpoinformowani drogą mailową lub telefonicznie (numer tel. i adres

email należy podać w załączni7<lnr I)-

Zńączri}j:
i. Formularz ofertowy.
2. Wzórumowy

8)

9)

- :-,l:'CŁ §ZKOŁ ROLN|CZYCH
,, i,ru l,ł r§nłL-crntR zlwoOoweoo
i.n, iitałana źeromskiego, _

,,*'-iiin ą*iańin. ul. Szczecińska 88
,'',,il"i;ą :l ;ą2. iel./fax 94 365 08 14

- i,],i. I]ż-t].,43_224


