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: 09.11.2018 r.

Pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy: PZOL/LPP/262/44/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(§ 6 ust.1 lit.c-grupa III, lit.d-grupa IV)
Działając w imieniu
Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu,
Aleja Ogrodowa 1, 32-615 Grojec
zapraszam do złożenia ofert na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlane*, której wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, zgodnie
z art.4 pkt.8.
1.Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa odżywek i sprzętu do żywienia dojelitowego w PZOL w Grojcu.
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia jest formularz asortymentowo-cenowy
stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
CPV- 33692510-5, 33141626-4
2.Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie przez okres 12
miesięcy w ilościach uzgodnionych poprzez zgłoszenie za pośrednictwem fax. lub e-mail lub
pisemnie, licząc od daty zawarcia umowy.
3.Kryteria wyboru: np. cena- 90%, termin dostawy 10%.
a) Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie wartości brutto podanej przez
Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma maks. 90
pkt. Inni Wykonawcy odpowiednio mniej stosownie do niżej wymienionego wzoru.
Stosowana będzie punktacja 0-90 pkt.
Dla cen wyższych od ceny najniższej liczba punktów obliczana będzie w następujący
sposób:
C min
O = -------------- x 90 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. 10 pkt. Inni Wykonawcy odpowiednio mniej stosownie do
niżej wymienionego wzoru.

Stosowana będzie punktacja 0-10 pkt.
Kryterium termin dostawy będzie obliczony w następujący sposób:
5
T
T = -------------- x 10 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
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:
• wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,
• formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia,
wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z ogłoszenia.
b) 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 publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych
wykonawców. Umocowanie może wynikać również z umowy spółki cywilnej.
c) 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.
5.Oferta winna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy,
b) adres Wykonawcy,
c) NIP Wykonawcy,
d) REGON Wykonawcy,
e) oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto,
f) oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do
niego zastrzeżeń,
g) oświadczenie, że oferent akceptuje przedstawiony w załączeniu projekt umowy,
h) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub odpis
z KRS, w przypadku osób fizycznych kwalifikacje zawodowe.
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: pzol_zam@wp.pl
do dnia 22.11.2018 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w dniu 22.11. 2018 r. o godz. 10.30

7.Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest:
- Halina Kolber-Sala – tel.: 608 413 152.
8.Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
9.Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu
o zamówieniu.
10.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu
o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem pkt.11.
11. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie
internetowej.
12.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
13.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
13.1. 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 OpiekuńczoLecznicze w Grojcu Al. Ogrodowa 1, 32-615 Grojec;
2) Przestrzeganie zasad ochrony danych w PZOL w Grojcu nadzoruje wyznaczony
Inspektor Danych Osobowych – Marcin Zemła. To osoba, z którą można się
kontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa
danych osobowych przez PZOL w Grojcu
• Mailowo: marcin@informatics.jaworzno.pl
• Korespondencyjnie: Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu
Al. Ogrodowa 1, 32-615 Grojec
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę odżywek i sprzętu do żywienia dojelitowego w PZOL w Grojcu
PZOL.LPP.262.44.2018 prowadzonym w trybie ogłoszenia o zamówieniu na
stronie internetowej;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) 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;
6) 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;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) 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;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

………………………….
Podpis Dyrektora PZOL w Grojcu

Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór oferty stanowiący załącznik nr 1;
2. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowo-cenowy
stanowiący załącznik nr 3.

*-niepotrzebne skreślić

1

Wyjaśnienie: 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
Wyjaśnienie: 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 Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

