
             
 

  

Numer postępowania: ZP.26.5.2021                                                                                                     Zochcinek, dnia 18 maj 2021 r. 

 

Zapytanie ofertowe 
„Zakup i dostawa środków ochronnych, higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach 

projektu „Bezpieczna przyszłość”” 

 

1. Zamawiający: 

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 

Zochcinek 42  

27-500 Opatów 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  

1) Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 11 września 2019 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019) 

2) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1– przepisy Ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz 

organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130000 zł. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa środków ochronnych, higienicznych dla Domu Pomocy 

Społecznej w Zochcinku w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość””. Przedmiot zamówienia podzielony 

jest na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. 

Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania prawne dotyczące 

dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, niezbędne certyfikaty 

dopuszczające stosowanie w Polsce i Unii Europejskiej i inne dokumenty dotyczące przedmiotu 

zamówienia. 

Zamawiający wymaga aby oferowane wyroby były fabrycznie nowe oraz z zachowaniem terminu 

trwałości. 

Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczonego przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami asortymentowo-ilościowymi, cenowymi oraz standardami 

jakościowymi odnoszącymi się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. 

 

4. Termin realizacji zamówienia oraz miejsce dostawy :  

Termin dostawy: 7 dni od dnia podpisania umowy 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do DPS Zochcinek 

 

5. Osoby upoważnione do kontaktu: Kamil Wyrzykowski tel. (15) 86 82 818,  

          e-mail:  k.wyrzykowski@zochcinek.pl 
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6. Opis sposobu przygotowania oferty:  

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

2) Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: k.wyrzykowski@zochcinek.pl. Oferty 

powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.  

3) Na ofertę składają się:  

a) Załącznik nr 1 –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

b) Załącznik nr 2 – Formularz oferty, 

5) W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i 

umieszczenie daty oraz podpisu upoważnionego przedstawiciela.  

6) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę.  

7) Wykonawca powinien wysłać ofertę do dnia 24.05.2021 r. do godziny 09:00  

8) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.  

9) Zamawiający dopuszcza  składania ofert częściowych.  

10) Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwołań.  

11) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

12) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

13) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: k.wyrzykowski@zochcinek.pl w terminie do dnia 24.05.2021 do 

godz. 09.00 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

 

8. Kryteria oceny ofert. 

Kryterium oceny ofert jest cena 100% 

 

9. Nieudzielenie zamówienia:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek 

z ofert.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

10. Zawarcie umowy: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie 

wymagania Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.  

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Opatowski  
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• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie w celu prowadzenia przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest 

obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień. 

• dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości 

projektu (jeżeli dotyczy); 

• przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych 

podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;  

• przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer 

CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję 

wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia;  

• dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 

prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.  

• Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora 

danych osobowych; przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:  

⎯ dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  

⎯ ograniczenia ich przetwarzania,  

⎯ przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,  

⎯ wniesienia sprzeciwu.  

⎯ Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

⎯ Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym 

z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 

prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w 

postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO.  

 

 
 

Załączniki: 
- Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu 
- Nr 2 – Formularz ofertowy 
- Nr 3 – Wzór umowy 


