Załącznik nr 6 do Regulaminu
udzielania przez PZ0L w Grojcu
zamówień, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro

…………………………..

Grojec dnia: 17.03.2020 r.

Pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy: PZOL/SPE/262/16/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(§ 6 ust.1 lit.c)
Działając w imieniu
Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu,
Aleja Ogrodowa 1, 32-615 Grojec
zapraszam do złożenia ofert na dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art.4 pkt.8.
1.Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa środków dezynfekcyjnych i środków
czystości – opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
CPV- 33631600-9, 33631600-8
2.Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie przez okres
obowiązywania umowy w ilościach uzgodnionych poprzez zgłoszenie za pośrednictwem fax.,
e-mail lub pisemnie, licząc od daty zawarcia umowy.
3. Kryteria wyboru: np. cena- 95%, termin dostawy 5%.
a) Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie wartości brutto podanej przez
Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma maks.
95 pkt. Inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do niżej wymienionego
wzoru. Stosowana będzie punktacja 0 – 95 pkt.
Dla cen wyższych od ceny najniższej liczba punktów obliczana będzie w następujący
sposób:
C min
O = -------------- x 95 pkt
Cn

C min – cena minimalna w zbiorze ofert rozpatrywanych,
C n – cena oferty rozpatrywanej,
O – ocena punktowa oferty rozpatrywanej.
b) Kryterium termin dostawy, Wykonawca, który przedstawi najkrótszy termin
dostawy w ofercie otrzyma maks. 5 pkt. Inni Wykonawcy odpowiednio mniej,
stosownie do niżej wymienionego wzoru.
Stosowana będzie punktacja 0 – 5 pkt.
Kryterium termin dostawy będzie obliczony w następujący sposób:

5
T
T = -------------- x 5 pkt
Tr

T r – termin dostawy oferty rozpatrywanej,
T5 – najkrótszy termin dostawy w zbiorze ofert rozpatrywanych,
T – ocena punktowa oferty rozpatrywanej.
c) Łączna ocena oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę
punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w w/w opisanych podziałach
procentowych wg wzoru:
Ocena oferty = O + T
Każdy z pakietów nr 1 i nr 2 będzie obliczany odrębnie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania ofert częściowych (na poszczególne
pakiety).
4.Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz, a w szczególności:
a) oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do
ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z ogłoszenia.
b) w przypadku gdyby Wykonawca dołączył jako załącznik do oferty kopię dokumentów,
o których mowa w pkt. 5 ppkt. 8) – 9), kopia ta winna być potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby/ upoważnione do jego reprezentowania. Złożona oferta
powinna być zgodna z ogłoszeniem.
c) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
d) Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnie przez kilku Wykonawców działających
w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umocowanie może wynikać również z umowy spółki cywilnej.
e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wymaga się, aby Dostawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania i podpisania umowy.
5. Oferta winna zawierać:
1) nazwę Wykonawcy,
2) adres Wykonawcy,
3) NIP Wykonawcy,
4) REGON Wykonawcy,
5) oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę
brutto
6) okres gwarancji,
7) inne istotne warunki wykonania zamówienia,
8) oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi
do niego zastrzeżeń,
9) oświadczenie, że oferent akceptuje przedstawiony w załączeniu projekt umowy,
10) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub odpis
z KRS.

6.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Powiatowych Zakładach OpiekuńczoLeczniczych w Grojcu, Aleja Ogrodowa 1, 32-615 Grojec w Sekretariacie/ przesłać faksem
na nr 33/8428-903/ przesłać poczta elektroniczną na adres: sekretariat@pzolgrojec.pl
do dnia 26.03.2020 do godz. 10.00.
7.Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest:
- Lidia Karlik tel. 33/84 28 136.
8.Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po jego odbiorze, w ciągu 21 dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
9.Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu.
10.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą
ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem pkt.9.
11. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie
internetowej.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania i podpisania umowy.
14.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
14.1. 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”, informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Powiatowe Zakłady
Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu z siedzibą przy ulicy Aleja Ogrodowa 1, 32615 Grojec, tel. 33 842 81 36, adres e-mail: sekretariat@pzolgrojec.pl.
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl oraz
listownie pod adresem siedziby administratora.
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich
przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w
postępowaniu oraz niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w
szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych – zwana dalej „ustawa PZP”.
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające
nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz świadczenia usług.

5.

6.

7.

8.

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, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych mogą
uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również profilowane.

*-właściwe podkreślić
………………………….
Podpis Dyrektora PZOL w Grojcu

Załączniki:
1.opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,
2.wzór oferty – załącznik nr 2,
3.wzór umowy – załącznik nr 3.

