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ZAPYTANIE 0FERTOWE

1, Zatnarł'iająca, Donr Pomocy Społecznej w Lubuczewie zapla§za do uciziału

łv postępolvaniu na: "Sukoes,vwne dostarv}, wafz}-w i ow-ocćlr,v do l]omu Ponrocy
Społeczrrej w l,ubuczewie w, IV krł,al1ale 2a2lr."

2. Przednriotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owocórł,do Doniu Pomocy
Społecznej w Lubttczerł,ie opisanvch w ,zŃączniku nr 1 do Zapytanla ofbrtowego"

3, 'fertnin realizac.ii zanrórvienia - od dnia 01 .1a.2021r. do dnia 3 1 .12,20żlr.

4. Miejsce i termin z}ożenta otert_v-

l ) ofertę należ.v złaż3lc w siedzibie zarrralłiającego Dom pomocy społecznej
rv I-ubuczerł,ie" Lubuczewo 29A, 76-20a Słupsk (Sekretariat) do dnia 23.09.2021r. do
godz.9.00"

2) ot-ertę mozna przesłac w fonrrie elektronicznej w terminie wskazanyn w pkt 1 rra
adres: "; 1ł- ta]<iłrr przypaclku przed podpisaniern tlmo\\y
Wykonawca dostarczy Zanraw,iającenru oryginał zŁożonej o1brt_v" ch.vba że w,ers.ia

elektroniczna opatrzona zostanie klvalit'ikowanyni podpisem eiektroniczny,m"

3) w przypadku wpłynięcia oferty po tefminie składania ofert zostanie ona niezrł,łocznie
zuł:óeona do \Ąlkonarvcy,

5. Przy rłryborze ofeńv zostaną zastosorvalre następrrjące krvteria oceny ofełt:

- cena - waga 100 9/o.

6. Opislłymąan:

1) akceptac"ia rvz.oru umowy (za akceptację Zamawiąiący uląlaża sanro złozęnie olbny).
2) posiadanie uprarvnień do wl,konania określonej działalności lub czynności" .jezeli
przepisy pra\\,a rrakładają obowiązek ich posiadania.
3} dysponorvanie odpowiednim potenc.iałem teclrnicznym oraz osobanli zdolnymi do

iłykonania zamówienia"
4) posiaclani e oilpcłwiedniej sl,tuacj i ekorlomicznej i 1inansowej.
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5) rlostarł.a araz rozładunek ttrwaru do nragazyrrów Zamarł,iającego w dni od
poniedz,iałku cio piirtku w godz, 7.00 do 12.00" przy cz..ym zamor.vięnia składane będą

tel e lcn i cznie" najptlźrii ej rł, dn iu poprzecl zaj ącyln,
6) terrnirr płatności: przelew 14 dni od daty wystawienia taktury.

7. Termin otwarcia of'ert- otwarcie ofer1 nastąpi w dniu ż4.09.ż1}21r. o gorlz.l tr.00.

8. Osoba upowazniona do kontaku z łlykonawcanri: .iolanta l(ossobucka-Krauze rv godz,

7,00-15.00. tel. 59 8462630"
(). Sposob prą/got{_}\Ą,ania ofert_v:

1) ofbrtę naleĄ sporządzić w 1brnrie pisemnei w- jęryku polskim ,

2) oi-enę stanowi w.vpełniony i poilpisan1,, przez osobę upowaznioną tbrnrularz ofefioił1,
wtaz z zalącznik nr 1 clo zap,vtania ofbrlow-ego.

1 0. inf'clrmac i e dot},c2ące przetwarzania darrych :

Zgodnie z a11" 13 ust. Ł i 2 rrsz,porzadzenia Parlamentr.ł Europejskiegił i Radr,, (UF,)

2016rc7q z dnia 27 krą,ietnia 2a16 r. rv sprawie ochrony osób fiąrcznyclr w związktl
zptzętw-atzaniem danych osoborł_vclr i rv sprarvie swobodnego przepłyrł-u takich dan,vch

oraz uch1,,lenia dyrektyw_v 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danl,ch) (Dz.

[,1rz. U]: I- 119 za4.05,201ó, str" 1), dale"i ..RODO". inlormtłję, źe:

" adminislratcrem PaniiPana dan;,gh osobowych jest l)om Pomoc.v Społeczntj
rv Lubuczewie" Lrrbuczewo 29A, 76-2aa Słupsk te1.059 846 26 30.

. inspektorem ochrony danych osobowych \,v Donru Pomoc.v Spcłecznr:i
w Lubuczerł,ie iest Jerz\, Krauczunas. kontakt:

n Fodane dane osclbowe przetw,arzane będą:

a) w, celrr obsługi korespondencji zwtązat:'ę.i ,z zawatcielrr unrow5 na podstawie ań. 6

ust. 1 1it. b) (RCDO).
b) u, celu erventualnegcl ustaienia iub dochodzenia roszczeń lub obrrlny przed

roszczeniami podstawą i}rawną przetwarzania jest pralvnie uzasadnionv interes

Administr"atora (ar1. 6 ust. 1 lit. fl RODO).
. odbiorcami parri/pana danych clsobor.vyclr bedą clsoby lub podmioty. litór.vnr

udostępniona zostanie clokurnentacja postęporvania w oparciu o przepisy
regulu.iące dostęp do intbrmacji pubiicmej.

. l-]ani/Pena dane osoborvę bedą przechow_vwarre ptzez czas trwania postępowania

oraz okres w)/nikaiąc} z przepisór,v o archiwizacji dokumentów oraz okres,

rł,którym dopuszczalne będzie dochodzenie roszczeń iq,nikając.vch z niniejszego
postępowania.

l podanie pTze7, Panią/Pana dani,ch osoborł,ygi1 bezpclśrednio Pani/Pana dot,r,cząc},clr

jest dobrow,olne jednakże niezbędna do rł,zięcia udziału tr\l postępor.ł,,lrliu

ł:; udzi elenie zanlór,vienia.
o w odniesieniu do PaniiPana darrych osobor,v,vch dec1,,zje nie będa pclde.imr,łu,ane

rv sposób zautomatyzo\Ą,any, stosor,vanie do art. 22 RODO;
. posiada Pani/Pan:
c na poclstawie irń. 15 RODO praw,o dostępu do danyclr osobołl,,vcli Pani/Pana

dot_vczacych;
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. na podstaw,ie art. i 6 RODO prawo do sprostorł,ania Pani/Pana danyclr osobor.v,vch;

r illl podstawie art. 18 RODO prawo żądarlia od adnrirristratclra oglaniczenia
prz,etwarz,ania danych osoborvych z zastrzeżęniem prr,r-padkow. o których rnowa
w afi. 18 ust.2 RODO:

c p13\ĄIo do lł,niesienia skargi do Prezęsa Urzęcitr Ochron,v Danych Osobtlw_vch. gd_y

uzna Pani/Pan, że przetrł,arzanie danych osoborłl,ch PaniiPana dot_vcząc,r,ch

narusza przepis1,, RODO.
. nie przysługuje Pani/Panti:
. w związktr z ań. tr7 ust. 3 lit. b" d lub ę RODO pra\Ąio clo ustnięcia clarlyclr

osobowycir;
r pfawo dei przenoszenia clanych osol"lowych. o ktorym mowa w ar1. 20 RO[]O;

na podstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwu. rvobec prz,etsvatzania dany,ch

10, W załączenitl do zaproszenia przesvłałr,iy:

1) tbłmularz oltrtowy \Ętaz z załączntkitm nr 1 do zapytania ot'erlorvego.

2) wzor umo\\!}.

ZATwIERDZeW E T oR

d-a..łnł.z....... ,Bill,
(tłała poĘis
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