
Świdwin, dnia 09,12.2Oż0 r.

Zespół Szkół Rolnicrych Centrum Kształcenia Zawodowego
im.'Stefana Żeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin

Zapytanie ofertowe

posrępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycnlia 2004 r. Prawo Zamówień PublicatYch - (Dz U, z 2019 ł,

poŹ' ułss wartosć zańówienia nie przekracŹa wyrażonej w złotych kwoE 30-000 euro (ań. 4 Pkt 8 ustawl

L Zamawiający
Zesprń Szkoł Rolniczych Centrum Ksźałcenia Zawodowego

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

tr. Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest,,zakup i dostawa produktów spożrywczych dla zespołu szkól Rolniczych

Centrum Kształcenia Zawooówegolm. StefanaŻeromskiegó w Świdwinie" wg szacunkowego zęstawienia

d.:

1 Chrzan 98 szt.

2. Cukier 585 ks
J. Czosnek granulowany 20 g 488 sź.
4. Dżemniskosłodzonv 280 g 585 sź.
5, Fasola JAS (500g) 98 sź.
6. Fasola czerwona puszka 49 sń.

Groch łuskanv połówki (500 g) 98 szt.

8. Groszek konserwowy 195 szt.

9, Herbata ekspresowa ( 1 00szt.) 59 sż.
10. kakao Dęcomoreno I95 sń,

l1 kasza xvazana 390 ks
12. kasza ięczmienna 390 kg

13. kawa inka lub równoważna lI7 sń.
14. Kawa naturalna (250 g) 59 sń.

15. Ketchup kotlin wyciskany lub rqy,ngryamy_ 244 sń.

16, Ketchuo saszetka 50 g L95 srt.

17. Koncentrat oomidorowy 8009 I95 sń.

18. Konserwa turystyczna 130 g I950 sń,

19. Kooer suszony 20 g ż44 sń.

20. Kukurydza konserwowa 293 sń.
27. Kwasek c,},trynowy 1,47 sń.

ż2. Liśó laurowyprymat 20 g lub równoważ4y 488 sń.

23, Maieranek prymat 20 e lub równoważny 488 szt.

24. Majonez dekoracyjny Winiary lub
równoważnv

195 sń.

25. Maka lrukurv dziana (2 00e) 390 sń.

ż6. Maka pszenna 1 kg 585 ks
ż7. Maka ziemniaczana 1 kg 20 ke

28. Makaron - zacierka (250 g) 49 sń.

29. Makaron spańetti Lubella lub równowd:qny 390 kg

30. Makaron świderki Lubella lub róvr4gvrąĘa_ 98 kg



31 Makaron wstążki gniazda Lubella lub

równoważny

195 kg

32. Miód 195 l

JJ. Musźarda stołowa ż93 sń.
34. Ocet 20 srt,

35. Olei (1l 878 l

36. Oregano prymat lub równoważny żĘ 49 sń.

7l- Papryka mielona ostra prymat lub
równoważna 20g

ż93 sń,

38. Papryka mielona słodka prymat lub

równoważnaż} g,

ż93 sń.

39. Panrvkarz szczeciński 120 g 1 950 szt,

40. Pasńet 120 o 1 950 sź.
41. Pi"pr" naturalny prymat lub równoważny 2Ę 683 sń,

42. Pieoz ziołowy prymat łub równoważny 20g 1 170 szt.

43. Pietruszka nać suszona 0,2 kg 195 SZt.

44. Przyprawado bigosu pTymat lub
równoważnv 20g

I47 szt,

45. Rvż dłusoziarnisty 1 kg 878 kg

46. sałatka brokułowa 117kg

41. sałatka iarzynowa l17ke
48. Sok owocowy 2 l |1'7 szt.

49. sól niskosodowa 342 kg

50. Surówka z kapusW czerwonei I|7 sń.

51. Szcza,w konserwowy L95 sń.

52. Zię|e angię|skie prymat 20 g lub równowazn1 488 sź.
53. Żuręk- zakwas naturalny płynny 195 1

IIl. Warunki udzialu w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąćudział Wykonawcy, którzy:
- mają zarejestrowaną działalność gospodarczą,

- po siadaj ą odpowiedn ie uprawn ieni a zawodowę.
_ mają wdrożony ,,system'HACCP" zgodnie z w;łnogami ustawy z dniaż5 częrwca2006 r, o bezpieczeństwie

zywności i zywienia (Dz.U.Nr 17l poz.I2ż5 zpóż, zm);

_'wytorur.a proporrr{ąc ceny jedn-ostkowe brutto, wykazane w Formularzu cenowYm, wYraŻa zgodę na to,

Ze będą one obowiązywać do 31.12.2021 r-

Iv. Termin realizacji zamówienia - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.I2,202Ir,

V. Termin oraz sposób złożenia oferty:

oferty zgodne z ZŃącznkiem nr 1 do ogłoszenia na|eży dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiŚcie lub

wysłać mailęm na adres ę - mail: zsrckp@poczta,onet,pl,
TÓrmin składania ofert upĘwa dnia l7.12.2020 r, o godz,l0:00

otwarcie ofert nastąpi'w aniu 17.12.2020.. o goÓ". 10:30. w siedzibie Zamawiającego tj. ZesPÓł Szkół

Rolniczych Cenffum"Ksżałcęnia Zawodowego, iń. Stefana Zeromskiego w Świdwinie, ul. Szczecińska 88,

78 - 300 Świdwin ( sekretariat )

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



Vil. Kryteria oceny ofert

Cena- 100 %

Punkty liczone będą według wzoru:

Ar: x 100
C,

gdzie:
Ao- liczba punktów dla kryterium cena

Co- oferowana cena brutto

Cn-nĄniższa cęna brutto za wykonanie zadanla

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najnizszą ęęrlę z pośród ofeft nie podlegających

odrzuceniu.

VIII. Określenie warunków zmian zawartej umowy

Nie dopuszcza się zmian w zawartej umowie

Umowa stanowi za|ączniknr 2 do zapytania.

IX. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Zgodnie z art. 13 ust, 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'79 z rlnia 27 kwiętnia

2016 t. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zpTzęfrvarzal|iem danych osobowYch i w sPrawie

swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozPorądzenie o ochronie

danych) (Dz.IJrz.UE L l 19 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo", informuję, ze:

1) administratorem pani,/pana danych osoborvych jest Zespół Szkół Rolnic4tch Centram Kształcenia

Zawodowego im. Stefunu Żeromskiego w Świdwinie;

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

Zawodowego im. Stefana żeromskiego w Świdwiniejest Pani Kataftyna Sobierajska zktórąmoŻna

kontaktować się e-mailowo : i odzsrckp@rvp&i,,

3) pani/pana dane osobow e przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO W celu związanYm z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicmego ,,Zakup i dostawa produktów sPożlłvczYch dla

Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Ksżałcęnia Zawodowego im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie"

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

Ą) odbiorcami pani/pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, lćórym udostęPniona zostanie

dokumentacja poĘpowania w oparciu o art, 8 oraz att,96 ust. 3 ustawy z dnia Ż9 s§cznia 2004 r, -
prawo zamówień publicznych (Dz. |J. z2Ot9 r. poz. 1843 zpóźn.nrr.), dalej ,,ustawa PzP";

5)Pani/Panadaneosobowebędąprzechow;.wane,zgodniezart.97ust.lustawyPzp,ptzezokres4latod
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeZeli czas trwania umowY Przehacza 4

lata, okres przechowywania obejmuj e cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez paniqĘana danych osobowych bezpośrednio PanilPana dotYczącYch jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zwiry.anym zudziałęm w PostęPowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danYch wYnikają z

ustawy Pzp;

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

zavtomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;

C,



posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych PanilPana dotyczących mając

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

których mowa w art. 15 ust. 1-3 Toąorządzęnia20l6/6'79, wymagałoby niewspóhniernie duzego

wysiłku, zanawiasący może żądać od osoby, któĄ dane doĘcą, wskazania dodatkowych

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania naZW lub datY

postępowania o udżelenię zamówienia pńlicznego lub konkursu oraz ari. oraz art.97 ust. 1a PzP

tj,: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1_3 rozparądzenia

20161619, wymagałoby niewspółniemie dużego wysiłku, zamautiĄący może żądać od osoby,

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

sprecyzowani e naz,łvy lub daty zakońezonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani,Ęana danych osobowYch mając

jednocześnie nawzg|ędzie art. 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie ptzez osobę, której dane doĘczą, z

uprawnienia do sprostowania 1ń uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w ań, 16

rozporządzeńa 20161679, nie możę skutkować nnianą wyniku postępowania o udzielenię

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zalaesie niezgodnYm z

ustawą;

3. na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od admini§tratora ograniczenia przetrtarzańa danYch

osobowych zzastTzężęńem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art. 8a

ust. 4 pzp tj.: wysĘpienie zżądaniem, o którym mowa w art, 18 ust. 1 rozporządzenia20l6l679,

nie ogranicza przstwarzania danych osobowych do czasu zakończęńa postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursu.

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdY uana Pani/Pan,

że przetwaruuńe danych osobowych PanilPana dotyczących naruSza przepisy RoDo;

nie przysługuj e Pani/Panu:

l. w związku z art. 1,7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

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

3. na podstawie afi. 2I RODO prawo sprzeciwu wobec przetwuzańa danych osobowYch, gdYŻ

podstawą prawną przetwarzaniaPanDanadanych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

4.

X. Pozostałe informacje

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Kod CPV}- naz$y i kody grupo klas i kategorii robót

l 5800000-6 - różmę produĘ spozywcze

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofeńami. Z Wykonawcą, który Przedstawi
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana rrmowa.

o wlnikach posiępowania ofęrenci Żostanąpoinformowani drogą mailową lub telefonicznie (numer tel. i adręs

email należy podać w załącaniku nr l).

Zńącmikj:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzórumowy

8)

9)

:;;sĘÓł_ $ZKOŁ ROLNiCZYCH
-EN l liulVl K§llAtCĘNlA ZAWODOWEGO

__i ttr. S,tefff na żerorns kiego
78-300 Świdwin, ul. Szczecińska 88
łll. 94 365 .'5 f,?, tel./fax 94 365 08 ].4

NIl, Ł,7:_:[t_43.224,


