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ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone w trybie rozeznania cenowego
Dyrektor szkoly Podstawowej lrlr 49 z oddziatami lntegracyjnymi
im. Stefana Kardynala wyszyriskiego

prymasa Tysiqclecia

w Bialymstoku zaprasza do skfarjania ofert na Dostawe urzqdzefi przybor6w
i
oczyszczajqcych i dezynfekujqcych na potrzeby
projektu ,,szkola Podstawowa Nr 49 i Przedszkole
Samorzqdowe Nr g0 wolne od bakterii i wirus6w,,
- Proiekty osiedlowe wybrane do realizacjiw
ramach Budietu obywatelskiego 2021

t. ZAMAW|AJACY
Szkola Podstawowa Nr 49 z oddzialami lntegracyjnymi
im. stefana Kardynala Wyszyriskiego
Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 32, t5_66! Biaiystok

tel.: 85

6617471

Ntp:5422584049

-

prymasa Tysiqclecia w Bialymstoku

REGON:050668207

I!. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENTA

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa urzqdzefr i przybor6w
oczyszczajqcych i dezynfekujqcych na potrzeby projektu
realizowanego przez Zamawiaiqcego w ramach Bud2etu
obywateiskie go 202!

L'
2'
3'

wyszczeg6lnienie przedmiotu zam6wienia zawiera Zalqcznik
nr 2 do niniejszego zapytania.
Podane ilosci mogq siq zmienii w zale2noSci od dostqpno6ci
Srodk6w finansowych.
Dostarczone urzqdzenia i przybory oczyszczajqce i
dezynfekujqce, bqdqce przedmiotem zapytania ofertowego, muszq
byi fabrycznie nowe (niepochodzqce z ekspozycji i wystawyi
nieuiywane, nieregenerowane, kompletne, wysokiej
jako5ci, sprawne i gotowe do eksploatacji.

4'

wszqdzie' gdzie wskazane sa znaki towarowe

5'
6'

i nazwy wlasne, dopuszcza siq uwzglqdnienie innych produkt6w
(asortyment6w) r5wnowa2nych, o parametrach
nie ni2szych ni2 wskazane w zalqczniku.
w przypadku dostarczenia wyposa2enia niezgodnego z warunkami zam6wienia
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do
reklamacji' kt6ra powinna byi zrealizowana w ciqgu
7 dni roboczych od daty zgloszenia. wykonawca zobowiqzany jest
wymienii wyposa2enie na nowe, worne od wad, na koszt
wiasny.
Nazwy i kody dotyczqce przedmiotu zam6wienia
okreslone we wsp6lnym Slowniku Zam6wiefi publicznych (Kod
cpV):
42514200-4 - elektrostatyczne urzqdzenia do oczyszczania
powietrza i gazu,4z5t4310-g filtry powietrza, 39330000-4
urzqdzenia dezynfekujqce, 33741300_9 _ Srodek odka2ajqcy
do rqk

,

III. TERMIN REALIZAOt ZAM6WIENIA
14 dni, liczqc od dnia podpisania umowy.

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY - OPIS SPOSOBU OCENY
OFERT
Cena brutto - LOO%

7'

Wykonawca podaje cenq ofertowq - ryczattowq na
calosi zam6wienia poslugujqc siq w
zawartymi w punkcie ll niniejszego zapytania ofertowego,

jej obliczeniu danymi

2' Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbqdne do zrealizowania zamowienia.
3' wartoii cenowa nale2y podai w zlotych polskich cyfrq oraz slownie dokladnosciq do
dw6ch miejsc po przecinku.
4' w sytuacji' gdy Zamawiajqcy nie bqdzie m6gl dokonai wyboru oferty znajkorzystniejszej
ze

5'

wzglqdu

na takq samE cenq
ofertowq' wezwie on wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli te oreity,
oo zlo2enia w okreSlonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy

skladajqcy oferty dodatkowe

wcze5niej zlo2onych ofertach.

nie moga zaoferowai cen

wy2szych

nii

zaoferowane we

V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

t'

skladana oferta musi

2.
3'
4'
5.

zgodna

z opisem przedmiotu zam6wienia

oferty.
Oferta musi byi kompletna, tzn. zawierai:
wyperniony formurarz ofertowy
[wg zarqcznika nr 1 do Zapytania ofertowego];
spelnianieprzez
Wvkona*.0* *rrrnrow ualialu
jr::Ij#r':j:ce

a)
b)
c)
d)

:iliff,'.T:

i

w postepowaniu [wg zarqcznika nr

1

wyperniony.formurarz cenowy
[wg zarqcznika nr 2 do zapytania ofertowego];
o(wiadczenie o braku powiqza6 kapitalowych
lub osobowych [wg zatqc.nita'nr 3 do Zapytania
ofertowego];
Oferta powinna przedstawiai cenq brutto
wyraionq pLN.

6.
7'

w
Do uptywu terminu skladania ofert
zastrzega.sobie prawo zmiany rub uzupelnienia
tresci niniejszego
zapytania ofertowego' w tej sytuacji
-zamawiajqcy
wyt<onawiy , ktorzi zlo{yli ofertq zostanq poinformowani
o nowym terminie
skladania ofert oraz o dokonanej zmianie
tre5ci zapytania
ofertowego.

8'
9'
10'
VI.

byi

oraz innymi wymaganiami okre6lonym przez
Zamawiajqcego w szczeg6lowym opisie przedmiotu
zamdwienia, w przeciwny, ,rii" nie bqdzie
brana pod uwagq.
Ka2dy Wykonawca mo2e zlo2yi tylko jednq
ofertq.
wzory dokument6w dolEczonych do niniejszego
zapytania powinny zostai wypetnione przez
wykonawcq i dorqczone do
oferty, bqdr te2 przygotowane przez wykonawiq
w formie foone; z niniejszym zapytaniem.
wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane
z przygoto*.ni", i zloieniem

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo, przedlu2enia
terminu skladania ofert oraz uniewa2nienia postepowania
jego etapie bez ponoszenia jakichkorwiek
na ka2dym
skutk6w prr*ny.h
i finansowych.
ofertq dokumenty lub oiwiadczenia nie podlegajq
zwrotowi.
okres zwiqzania ofertq wynosi 30 dni od
dnia wyznaczonego na ostatni dzie6 skladania
ofert.

ofertq zatrzymuje Zamawiajqcy' Zlo2one wraz

z

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA
SIE Z WYKONAWCAMI

osobq upowa2nionq przez Zamawiaiqcego
do kontaktowania siq z wykonawcamijest
Agnieszka Grzei tet. : 956617 47 t wew.41,
e-ma i r : agrzes@sp4g.nazwa.pr

vil.

M|EJSCE, TERMTN r

7.

2.

3.

4.
5.
6.

sposoB ztozENrA OFERTY
Oferty w jqzyku polskim winny byi skladane:
a) pocztA tradycyjnq,
b) osobi5cie w zamkniqtej kopercie (riczy siq data wprywu do siedziby
Zamawiaiqcego)
na adres: szkola Podsta\^/owa Nr 49 z oddzialami
rnt"grr.vjnyrl ,r. ,,"frn, rirdynata wyszynskiego prymasa
Tysiqclecia w Bialymstoku, ul. Armii Krajowej
32, 1.5_66tBiatystok.
c) drogq elektronicznq na adres e-mail: agizes@spag.nazwa.pl
Kompletna oferta powinn'a zostai zlo2ona na
formularzu ofertowym [zatqcznik 1] wraz z wymaganymi
zalqcznikami
w terminie do dnia l3'o5'"2o2L r' do godz. 12:00
w szkole Podstawowa Nr 49 z oddzialami rntegracyjnymi
im. Stefana
Kardynata wyszyriskiego Prymasa Tysiqclecia
w Biatymstoku ul. Armii Krajowej 32, L5-66l,8ialystok
lub na adres poczty
elektron icznej : agrzes@sprlg.nazwa.pl

oferta powinna zawierai vl'szystkie wymagane dokumenty,
oSwiadczenia i zalqczniki, skladajqce siq na wa2nq
ofertq.
Dokumenty powinny byi :sporzqdzone zgodnie
z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiajqcego
zalqcznik6w, a w szczeg6rnrcsci zawiera6 wszystkie
informacje oraz dane.

wzorcami

o wynikach postqpowania l'ewentualnie o jego uniewa2nieniu)
wykonawcy zostanE powiadomieni drogq e- mail.
w toku oceny ofert Zamawiajqcy mo2e 2qdai od wykonawc6w

wyjaSnie6 dotyczqcych tredci zlo2onych ofert. wykonawcy
bqdq zobowiqzani do przedstawienia wyia(nieri
w terminie okreSlonym przezzamawiajqcego.

VIIl. INFORMACJA DOTYCZACA PRZIETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH (RODO}

1-'

Zgodnie z art' 13 ust' 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 201,6/679 z dnia 27 kwietnia
201,6 r. w
sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/wE (o96lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. l)rz.UE
L 119 z
04.05.20L6, str. 1), dalej ,,RODO,', informujq, 2e:
a) administratorem Pirna/Pani danych osobowych jest Dyrektor szkoly podstawowej
Nr 4g z oddziatami
lntegracyjnymi im' stefana Kardynala WyszyriskiegoPrymasa Tysiqclecia, ul. Armii Krajowej 32, 15-661
Biatystok

.

slil%

Biatvstok
2.

*,c h ( e. m a i, ) :

@

$

,l

.i

Pana/Panidaneosoboweprzetwarzanebqdq;;}H;:.ffiluzwiqzanymzniniejszym
|,f , IiJj: ::i: *'j: :'::T::rl:: T

postqpowaniem prowardzonym
w formie Zapytania ofertowego.
Pana/Pani odbiorcami canych osobowych
uqdq osooy Iub poJmioty, kt6rym
udostqpniona zostanie dokumentacja
postqpowania w oparc u o przepisy
wewnqtrzne Zamawiajqcego.
Pana/Pani dane osobotve bqdq p"e.ho*ywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przezokres
4 rat od dnia
a je2eri czas trwania umowv przekracza
4 rata, okres

4.

;?iil:il1ffT:i:ffil::il::::il;:il",1,.",.,
zgodnie z kt5rvmidokumentacja

zam6wie6,,=1il"';il,'J,::::l-fl:?:il1'::

latach kalendarzowych)' poczEwszy
oo ania i'rty.rni, roku nastqpn"go
oo daty zakoriczenia postqpowania,
zawarte w wyniku postt;powania przechowywane.sE
za5 umowy
przez okres co ni.lmniel 10
rat (riczonych w pernych ratach
od dnia r
'tv"ni. roku nastqpnego od dlty zakorrczenia rearizacji umowy rub uprywu
5.
obowiqzek podania dan,ych osobowych
jest wymogiem zwiqzanym
z udziarem w postqpowaniu,
6.
do
danycir
osobowvch
decyzje nie oeaq podelmowane
yr"^T;::""''
w spos6o zautomatyzowany, stosowanie
do art.
7.
osoby, kt6rych dane bqdq przetwarzane
posiadajq:
na podstawie art. 15 RoDo prawo
dostqpu do danych osobowych ich
dotyczqcych,
na podstawie art' 16 RoDo prawo
do sprostowania ich danych osobowych,
na podstawie art' 18 RoDo prawo
2qdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych
zastrze2eniem przypadk6w, o
z
kt6rych mowa w art. 1g ust. 2 RODO,
prawo do wniesienia skargi
do prezesa ,Il*-o! ochrony oaiych
osobowych, gdy uznajq, 2e przetwarzanie
danych ich osobowych narusza przepisy
RODO,
osoby, kt6rych dane bqdq przetwarzane

"#il::11?H"r;ilffi:?"T:;

:i::::H.#lii-"-liii',j"

a)
b)
c)

d)

nie przysluguje:

a) w zwiqzku z art. 77 ust. 3 rit. b, d rub e RODO prawo
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rymdo usuniqcia danych osobowych,
mowa w art. 20 RoDo,
c)
ffiilfJi:;:J:,11ff??ffi.*r",il'.ffi3 wobec przetwarzania danych osobowych, gdy2 podstawq prawnE
XI. POSTANOWIEN IA KOI{COWE

L

2'

Y;il?ffi.1^"ff[]"ffiililfi]lu;fl:T:':iJ:,:H:,.,ilffi,Hwie.

pubricznvch o srodkach ochrony prawnej

w sprawach nie uregulowanych niniejszym
Zapytaniem ofertowym obowiqzujq przepisy
Kodeksu cywirnego

Zapraszam do wsp6lpracy.

Dyrektor
Tomosz

U

Zalqczniki:

1.
:
3.
4.

Formularz ofertowy wraz z ojwiadczeniami
Formularz cenowy ze specyfikacjq
OSwiadczenie o braku powiazan

Wz6r umowy

kapitatowych

