
Załącznik  Nr  2  do  Zasad  udzielania 

zamówień  publicznych  do  wartości 

130  000  złotych  netto 

Domu  Pomocy  Społecznej 

im.  T. Piekarza  w  Harbutowicach 

Nr sprawy:  6/ZO/2022/DPS 

ZAPYTAN I E  OFERTOW E 

Dotyczące: Suk cesyw na dos taw a  p ieczyw a d la Dom u  P om ocy  Społecznej 

im . T.  P iekarza w   Harbu tow icach w   2023  roku . 

w  sprawie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Podstawa prawna wyłączenia  stosowania  przepisów  ustawy  Pzp: art. 2 ust.  1 pkt  1) ustawy z dnia  U 
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 

Dom Pom ocy  Społecznej  im . T.  P iekarza w   Harbu tow icach ,  Harbutow ice  1, 

32 440  Su łk ow ice 

zaprasza  do złożenia  oferty 

I .  Nazwa  i adres  Zamawiającego: 

Dom  Pomocy  Społecznej 

im. T.  Piekarza w  Harbutowicach 

Harbutowice  1 

32440  Sułkowice 

REGON:  350313452 

I I .  Przedmiot zamówienia  (szczegółowy  opis): 

Przedmiotem  zamówienia  jest  sukcesywna  dostawa  pieczywa  dla  Domu  Pomocy 

Społecznej  im.  T.  Piekarza  w  Harbutowicach.  Asortyment  i  ilości  dostarczanych 

artykułów zostały  określone w załączniku  nr  1. 

Szczegółowy  opis  stanowi  załącznik  nr  1, 2 i 3 stanowiące  integralną  część 

niniejszego  zapytania  ofertowego.  Dostawa  towaru  6 razy w tygodniu w  godzinach 

od 5.00    6.30. Towar  gatunku  pierwszego,  świeży,  odpowiedniej  jakości,  posiadać 

nienaruszone  cechy  pierwotnego  opakowania, mający  odpowiedni  termin  ważności 

do spożycia  podany w  sposób widoczny  na opakowaniu.  Pieczywo  pokrojone, 

zapakowane  hermetycznie. Opis sposobu  przygotowania  oferty:  zgodnie  z 

załącznikami.  Dostawy  realizowane  będą transportem Wykonawcy,  na jego  koszt. 

Wykonawca  realizuje dostawy  zamówienia  określone  przez  Zamawiającego, 

przekazane Wykonawcy  telefonicznie  lub faksem  z dwudniowym  wyprzedzeniem. 

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się wyłącznie Wykonawcy  którzy: 

posiadają  stosowną wiedzę  i doświadczenie; 

I I I .  Opis sposobu  przygotowania  oferty: 

1.  Wykonawca  może złożyć tylko jedną  ofertę. 

2.  Ofertę  należy  przygotować w  formie  pisemnej, w języku  polskim. 



3.  Ofertę  stanowi: 

 wypełniony,  podpisany  i opieczętowany  formularz  cenowy  załącznik  nr  1 do 

zapytania  ofertowego, 

wypełniony,  podpisany  i opieczętowany  formularz ofertowy  załącznik  nr 2 do 

zapytania  ofertowego, 

 wypełniony,  podpisany  I opieczętowany wzór  umowy załącznik  nr 3 do 

zapytania  ofertowego, 

4.  Ofertę  należy  opatrzyć  podpisem  wykonawcy/osoby  upoważnionej  do 

reprezentowania  wykonawcy.  W  przypadku  podpisania  oferty  należy  dołączyć 

stosowne  pełnomocnictwo.  Brak  podpisu  spowoduje,  że  oferta  nie  będzie  podlegała 

ocenie  przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  bez  dodatkowego  wezwania  do 

uzupełnienia.  Brak  stosownego  pełnomocnictwa  spowoduje  wysłanie  drogą 

elektroniczną  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  w  terminie  24godzin  od 

momentu  wysłania  wezwania.  Nie  uzupełnienie  braku  dokumentów  w  wyznaczonym 

terminie  będzie  oznaczało,  że  oferta  nie  będzie  podlegała  ocenie  przy  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  bez dodatkowego wezwania  do  uzupełnienia. 

IV.  Kryterium wyboru  oferty: cena  brut to   100  % . 

Ceny  całkowite  podane  w  ofertach  zostaną  przeliczone  na  punkty  według 

następującego wzoru: 

Najniższa cena ofertowa brutto 

Cena  =  x  100% 
Cena badanej oferty brutto 

gdzie: 

100%  procentowe  znaczenie  kryterium. 

Ofertą  najkorzystniejszą  będzie  oferta  spełniająca wszystkie wymagania  stawiane 

przez Zamawiającego  oraz  mająca  najniższą  cenę. 

V .  Termin wykonania  zamówienia: 

1.  Dostawy  będą  następować  sukcesywnie  w terminach  podanych  każdorazowo 

telefonicznie  lub email  przez Zamawiającego  z  1 dniowym wyprzedzeniem  w 

okresie  od dnia  podpisania  umowy    31.12.2023  r. 

2.  Miejsce  realizacji  zamówienia: Dom  Pomocy  Społecznej  im. T.  Piekarza  w 

Harbutowicach  Harbutowice  1, 32440  Sułkowice. 

V I .  Oferty  należy  złożyć  w  terminie  do  08 .12 .2022r .  do  godz.  10 .00 ,  w  formie 

papierowej  na  adres:  32440  Sułkowice  Harbutowice  1   pokój  nr  5  z  dopiskiem 

na kopercie  Suk cesyw na  dos taw a  p ieczyw a  d la  Dom u  Pom ocy  Społecznej 



im .  T.  P iekarza  w   Harbu tow icach  w   2023  roku .  Oferta  znak  sprawy  lub  na 

adres  poczty elektronicznej:  kontakt@dpsharbutowice.pl  z zastrzeżeniem,  że: 

1)  Oferta  składana  pocztą elektroniczną  musi  stanowić  spakowany  folder  z 

rozszerzeniem  .z ip (folder może  być ch ron iony  has łem ); 

2)  w  folderze  muszą  się  znajdować  następujące  dokumenty:  skan wypełnionego  i 

podpisanego  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Oferenta 

Formularza  Ofer tow ego  oraz odp is ,  o  którym  mowa w  pkt 6 poniżej; 

3)  w  temacie  emaila  z  ofertą  należy  wpisaćzytrofedcaO  „Oferta  dotycząca  ,,Sukcesyw na 

dostaw a  p ieczyw a  d la  Dom u  Pom ocy  Społecznej 

im .  T.  P iekarza w   Harbu tow icach w   2023  rok u " . 

4)  w  treści  emaila  należy  podać  dane  Oferenta  (nazwa,  adres,  telefon 

kontaktowy); 

5)  w  przypadku  zabezpieczenia  oferty  hasłem,  hasło  do  otwarcia  folderu  Oferent 

poda  Zamawiającemu  po  upływie  terminu  składania  ofert  a  przed  terminem 

otwarcia  ofert  tj. 02.12.2022  do godziny  10.00  poczta  elektroniczna  na adres  : 

kontakt@dpsharbutowice.pl 

6)  w  przypadku,  gdy  oferta  będzie  chroniona  hasłem,  a  Oferent  nie  poda  hasła 

iub  poda  je  po  upływie  terminu,  o  którym  mowa  w  pkt  5),  oferta  zostanie 

uznana za złożoną  po terminie  i nie będzie  rozpatrywana. 

Oferent  zobowiązany  jest  do  złożenia  wraz  z  ofertą  ak tua lnego  odp isu  z 

w łaśc iw ego  rejest ru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 

ewidencji  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  m ies ięcy  przed  upływem  terminu 

składania  ofert.  W  przypadku,  gdy  Oferentem  są  podmioty  występujące 

wspólnie,  wymaga  się  przedłożenia  stosownej  umowy  regulującej  ich 

współpracę  oraz  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  wykonawców 

występujących  wspólnie,  obejmującego  upoważnienie  do  działania  w  ich 

imieniu w  postępowaniu  oraz do zawarcia  umowy. 

V I .  Informacja  o  wyniku:  Wykonawcy,  którzy  złożyli  oferty  zostaną 

poinformowani  o  wyniku  zapytania.  Informacja  przesłana  zostanie  na  adres  email 

Wykonawcy  podany  w  ofercie.  Natomiast  Wybrany  Wykonawca  zostanie 

powiadomiony  o  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy,  jak  również  o  wszelkich 

dodatkowych  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  w  celu  zawarcia 

umowy. 

V I I .  Osoba do  kontaktu  ze strony  Zamawiającego: 

Monika  Kuchta Kierownik  AdministracyjnoGospodarczy 

tel.  12 273 20 02 wew.  11 

Teresa  Krupa   Dietetyk 

tel.  12 273 20 02 wew.  29 

email:  kontakt@dpsharbutowice.pl 

mailto:kontakt@dpsharbutowice.pl
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VIII.  Niniejsze  zapytanie  ofertowe  nie  stanowi  oferty  w  myśl  art.  66  Kodeksu 

Cywilnego,  ani  zaproszenia  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych. 

IX.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  zapytania  ofertowego 

w każdym momencie bez podawania przyczyn. 

X.  Klauzula RODO: 
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: 
Dom  Pomocy  Społecznej  im. T.  Piekarza  w Harbutowicach,  Harbutowice  1 32440  Sułkowice, 
adres email: kontakt@dpsharbutowice.pl  strona internetowa: www.dpsharbutowice.pl 

�  administrator wyznaczył  inspektora ochrony  danych, z którym można się  skontaktować   adres 
email:  biuro@kancelariacyqan.pl 

�  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO  w celu 
zawarcia umowy, 

�  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą osoby  lub  podmioty,  uprawnione  na  podstawie 
obowiązującego prawa do kontrolowania działalności Zamawiającego, 

�  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane,  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  ustawy  Pzp,  przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

�  obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących 
jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

�  w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

�  posiada Pani/Pan: 
  na podstawie art.  15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; w 

przypadku  gdy wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa w art.  15  13  RODO, wymagałoby 
niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  zamawiający  może  żądać  od  osoby,  której  dane  dotyczą, 
wskazania  dodatkowych  informacji  mających  na celu  sprecyzowanie  żądania;  na  podstawie 
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych^; 

  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 ;̂ 
żądanie, o którym mowa w art.  18 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna 
Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy 
RODO; 

�  nie przysługuje Pani/Panu: 
  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie  niezgodnym  z  ustawą  Pzp  oraz  nie  może  naruszać  integralności 

protokołu oraz jego  załączników 

2  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu  zapewnienia 

korzystania ze  środków  ochrony  prawnej  lub  w  celu  ochrony  praw  innej  osoby  fizycznej  lub  prawnej,  lub  z uwagi  na  ważne 

względy  interesu publicznego Un ii  Europejskiej  lub państwa  członkowskiego 

mailto:kontakt@dpsharbutowice.pl
http://www.dpsharbutowice.pl
mailto:biuro@kancelariacyqan.pl


na podstawie  art. 2 1 R O D O  prawo  sprzeciwu, wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż 

podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych jest  art.  6 ust.  1 lit. c  R O D O . 

R  E  K  T  O  R / 

mgr\Agnieszli(VL:ts 

(podpis  Zamawiającego) 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Formularz cenowy 
Załącznik nr 2   Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3   Wzór umowy 


