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ZPS.26.!.2023

Sławoborze, 13.01 .2023 r,

zapvtanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia II wrześnla 2019 r, Prawo Zamówień Publicznych - (Dł U. z 2022 r. poz, I7I0 z
późn,zła),wartość zamówlenla nle przekracza l30 000 zł. (art2 us1,I pkt lustawy)

Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu
ul. Lepińska 3

78-314 §ławoborze

Zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia pn.,,Dostawa artykułów papierniczych i biurowych2023 r."

l, Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa aĘkułów papierniczych i
biurowych na potrzeby Zamawiającego wg asoĄmentów przedstawionych w formularzu cenowym, stanowiącym
załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego orazmateriałów niewymienionych w załącznikuwgzapotrzebowania
Zamawiającego. Ilości towaru wskazane w załącznikunr 2 do Zapytania ofertowego są ilościami szacunkowymi i nie
zobowiązująZamawiającego do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Zamavtiający zastrzega sobie
mozliwośó zakupu innego arĘkułu (aĘkułów) w miejsce wymienionego w załączniku nr 2 w razie potrzeby.

2. Termin realizacji zamówienia: od01.02,2023 r. do31.01.2024r.
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: l4 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Termin oraz sposób zlożenia oferty : ofertę na|eĘ przesłać w formie skanów na adres e-mail:

sekretariat@soswslawoborze.pl do dn.24.01.2023 r. do godz.10:00, Rozpatrzenie ofert nastąpiw dniu 24,01.2023 r.

o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj, Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu, ul. Lepińska 3, 78-374
sławoborze - sekretariat.

6. Warunki dostawy: dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w dniach od poniedziałku do piątku w
godz. od 7:00 do l4:00.

7. Warunki platności: płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury.
8. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę (załącnrik nr l), na którą składają się :

wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2), parafowany wzór umowy (załącznik nr 3) należy przesłać w formie
skanów.

9. Osoba do kontaktu: Beata Wielgan tel, (94) 36 47 0l3
10. Zalączniki:

1. Oferta (załącznik nr 1)

2. Formularz cenowy (załącznik nr 2)
3. Wzór umowy (załączniknr 3)

l 1. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sPrawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz,IJrz.IJEL ll9 z
04.05.20l6, str. 1), dalej,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Specjalnych w Slawoborzu, ul. Lepińska 3

78 -3l4 Slawoborze;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Placówek Specjalnych jest iod@soswslawoborze.pt,
tel. 94 36 47 0l3;



4)

5)

6)

7)

8)

3) Pani/Pana dane osobow e przetwarzane będą na podstawie art, 6 ust. l lit. c RoDo w celu związanym z
PostęPowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa artykułów popierniczych i biurowych 2023" tlo
Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu '' prowadzonym w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Pzp;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
PostęPowania w oparciu o art.2orazalt.96 ust.3 ustawy zdniall września 2019 r.-Prawo zamówieńpublicznych
(Dz,U. z2022 r. poz. 17l0 zpóźn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp'';
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caĘ czas trwania umowy;
obowiązek Podania przez PaniąlPana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowYm okreŚlonym w przepisach ustawy Pzp, związanym zudzińem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicmego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają zustawy Pzp;
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzjenie będą podejmowane w sposób zaltomatyzowany, stosowanie
do art.22 RODO;
posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu 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
rozPorządzenia2016/679, wymagałoby niewspółmiernie duzego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane doĘczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu spręcyzowanie żądania, w
szczególnoŚci podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz art.
oraz art,97 ust. laPzp tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust, 1-3
rozPorządzenia2016/6"19, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane doĘczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowani e nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych mając jednoczęśnie na
względzie art. 8a ust. 3 Pzp tj,: skorzystanie przez osobę, której dane doĘczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupehrienia danych osobowych, o którym mowa w art, l6 rozporządzenia20l6/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub koŃursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą)

3. na Podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art, 8aust. 4 Pzp tj.: wystąpienie z
żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust, 1 rozporządzenia 201616'79, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakoiczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub koŃursu;

4. prawo do wniesienia skargi do PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan , że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana doĘczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

l. w związku z art, 17 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. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną

przetwarzanla Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO
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Sporz. B.Wielgan


