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Sławoborze, 04.03.2022 r,

zapvtanie ofertowe

postępowanie nie podtega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych - (Dz. U. z 2020 r, Poz 2275 z

późn.-zm.).wafiość zamówienia nie przekracza 130 000 zŁ (art2 ust.I pkt lustawy)

Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu
ul. Lepińska 3

78-314 Sławoborze

Zapraszado składania ofert cenowych dla zamówienia pn, ,,Dostawa artykulów PaPierniczYch i biurowYch20z2 r."

1. opis przedmiotu zamówienia: przedmiotęm zamówienia jest sukcesywna dostawa aĄkułów PaPiernicrych i

biurowych na potrzeby Zamawiijącego wg asoĄmentów przedstawionych w formularzu cenowym, stanowiącYm

zńącmknr 2 do ZapytaniaofertbwĘo o|azmaierińów niewymienionych w zńącznikuwgzaPotrzebowania

Zamawlającego. tlosci towaru wskazane w zńączniku nr 2 do Zapytania ofertowego są iloŚciami szacuŃowYmi i nie

zobowiązują Żamawiającego do realizacji pełnigo zakresu przedmiotu zamówienia, ZamawiającY zastrzega sobie

możliwość zakupu ir..go"urryr.ułu (atykuiów) w miejsce wymienionegow zńączniku nr 2 w raziePotrzebY,

2. Termin realizaóji zamówienia: od daĘv podpisaniaumowy do 31.01,2023 r.

3. Kryteria oceny oferty: jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia WYkonawcY, którego

oferta będzie odpowiadać zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zaproponuje najniŻszą cenę.

4. Termin związania ofertą: 14 dni od upĘwu terminu składania ofert.

5, Termin oraz sposób zlożenia oferty : ofertę naleĘ przesłać w formie skanów na adres e-mail:

sekretariat@soswslawoborze.pl do dn. 14.03.2022 r. do godz.10:00. Rozpatrzenie ofert nastąPi w dniu 14,03.2022 r,

o godz. l0:l5 w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu, ul, LePńska 3, 78-314

sławoborze - sekretariat.

6. Warunki dostawy: dostawa do siedziby Zamawiającego na kosź Wykonawcy w dniach od Poniedziałku do Piątku w

godz. od 7:00 do 14:00.

7. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktrry.

8. opis sposobu przygotowania oferty: ofertę (zńąc:znik nr 1), na którą składają się :

wypełniony formularz cenowy (zńącznik nr 2), parafowany wzór umowy (załącznik nr 3) naleĘ PrzesłaĆ w formie

skanów.

9. Osoba do kontaktu: Beata Wielgan tel. (94) 36 47 0I3

10. Zalączniki:
l. Oferta(zńącnrik nr l)
2. Formularz cenowy (załączniknr 2)

3. Wzór umowy (załącznknr3)
l1. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:

Zgodniezart,l3ust. li2rozpotządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(JE)20161679zdnia}7kwietnia2o16r.w
sprawie ochrony osób fizyczrych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego PrzePĘwu

taticn aanyćhorazuchylenia dyrektywy g5l46lW9 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL |19 z

04.05.2016, str. 1), dalej,,RODO", informuję, ze:

1) administratorem pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu , ul. LePińska 3

78 -314 Slawoborze;

2)inspektoremochronydanychosobowychwZespolePlacówekSpecjalnychjest@'
tel. 94 36 47 0l3;



4)

5)

6)

7)

8)

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RoDo w celu związanymz
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa artykułól, papiernic4ych i biurowych 2022" do
Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu '' prowadzonym w trybie art. 2 ust. t pkt I ustawy z dnia I1 września
2019 r. - Pzp;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
Postępowaniaw oparciu oart,2orazart.96 ust.3 ustawy zdniall września 2019r.-Prawo zamówiehpublicznych
(Dz. U. z2020r.poz.żż75 zpóźn. zm.), dalej,,ustawaPzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. l ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caĘ czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doĘczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym zudziałem w postępowaniu o udzięlenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania okeślonych danych wynikają zustawy Pzp;
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art,22 RODO;
posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. l5 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących mając jednocześnie na
względzie art. 8a ust. 2 Pzp tj,: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1_3
rozPorządzenia20161679, wymagałoby niewspółmiernie duzego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane doĘczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególnoŚci podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub koŃursu oraz art.
oraz art. 97 ust. la Pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozPorządzenia20161679, wymagałoby niewspółmiemie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane doĘczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakoflczonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2. na Podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych mając jednocześnie na
wzg|ędzie art. 8a ust. 3 Pzp tj.: skorrystanie przez osobę, której dane doĘczą,z uprawnienia do sprostowania lub
uzuPełrieniadanychosobowych,októrymmowawart. l6rozporządzenia2Ol6/679,niemożeskutkować zmianą
wYniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub koŃursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą;

3. na Podstawie art. l8 RODO prawo żądania od administtatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzężeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art. 8aust. 4 Pzp §.: wystąpienie z
żądaniem, o którym mowa w art, 18 ust. 1 rozporządzenia20161679, nie ograniczaprzętwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczrego lub koŃursu;

4 , Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana doĘ czący ch narusza przepisy RODO ;

nie prąysługuje Pani,/Panu:

1. w związku z art. l7 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. 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetlłarzania danych osobowych, gdyż podstaw ąprawną

przetwarzania Pani,/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

ZATWIERDZIŁ
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mgr Doy'a Daglis-Pęltak

Sporz. B.Wielgan


