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Dzialdowo, dnia 04.12.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup Srodkt6w utrrymania czystoSci z sukcesywnA dostaw4 do budynku Warmirisko-

Mazurskiego Funduszu rrPorgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie, ul. WolnoSci 4.

r. ZAMAWTAJACY
Warmirisko-Mazurski Fundusz,,Porgczenia

Kredytowe" Sp.

z o.o. w

Dzialdowie,

ul. Wolnoici 4,13-200 Dzialdowo,tel.23 697 50 52,fax23 697 50 54,
NIP:

il.

57 1 - I 6-19-647 .

REGON: 519586722.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWENIA
Przedmiotem zam6wienia jest zakup Srodk6w utrzymania czysto5ci z sukcesywnq dostawq

do budynku Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w
'Dzialdowie, ul. WolnoSci 4, wraz z wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez

Zamawiajqcego na podstawie

kaZdorazowego zam6wienia zlo2onego przez

Zamawiajqcego.

KODY CPV:

24955000-3, 33760000-5, 33763000-6, 39831200-8, 33711900-6.

39800000-0.

III. WARUNKI REALIZACJT ZAMoWIENIA

1.

Szczeg6lowy Wkaz iloSciowy

i

asortymentowy Srodk6w utrzymania czystoSci,

stanowi zalqcznik nr 1 do Zapylania ofertowego

-

Formularz ofertowy. Podane w

formularzu ofertowym iloSci danego rodzaju asortymentu ma charakter szacunkowy

i nie stanowi4 ze strony

Zamawiaj4cego zobowi4zanta do nabycia

w

podanych

iloSciach. Zamawiaj4cy zastrzega, 2e rzeczywiste iloSci kupna kazdego rodzaju
artykul6w bgd4 wynika(, z aktualnych potrzeb Zamawiaj4cego i mog4 odbiega6 od

iloSci podanych
prze suni

ll

formularzu ofertowym. Zanawiaj4cy zastrzega

gi i lo5ciowo-asortymentolvych w ramach

IT\
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2.

Realizacja zam6wienia nastgpowad bgdzie

w

miarg potrzeb Zamawiaj4cego.

Kazdorazowe zam6wienie bgdzie realizowane przez WykonawcA po zloheniu przez
Zamawiajqcego zam6wienia,

w terminie okreSlonym w formularzu ofertowyffi, w

godzinach migdzy 8:00 a 15:00 od poniedzialku do pi4tku.
3.

Wykonawca zobowi1zany bgdzie do niezmieniania cen okreSlonych
ofertowym,

w

w

formularzu

okresie trwania umowy. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty

zwiqzane z wykonaniem zam6wienia.
4.

Zamawiajqcy gwarantuje, i2 umowa zostanie wykonana, co najmniej w 70

o/o

wartoSci

brutto zawartej umowy. Wykonawcy nie przysluguje wobec Zamawiaj4cego
roszczenie odszkodowawcze z tylilu nie wykorzystania pelnej wartoSci brutto
umowy.
5.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesigcy. Niezale2nie od terminu trwania
umowy, umowa wygasa w trybie natychmiastowym w przypadku wyczerpania kwoty
okreslonej w formularzu ofertowym i umowie.

6.

Do zapytania ofertowego nie stosuje sig ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

IV. WARUNKI PI,ATNOSCI
1. Zamawiajqcy zobowiEzuje
cen4 przedstawion4

w

sig zaplaci(, zakuZdq dostarczonq partig towaru zgodnie z

formularzu ofertowym stanowi4cym za\4cznik

nr 1

do

Zapytania ofertowego.

2.

Platnoj6 za dostarczony towar bgdzie nastgpowala w formie przelewu na wskazany
przez Wykonawcg rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury

VAT.

V.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi byi podpisana przez osobg upowaZnion4 do

reprezentowania

Wykonawcy. W przypadku sporzqdzania oferty przez osobg inn4 niz uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z wlaSciwego rejestru b4d2 wpisu

do ewidencji dzialalnoSci

gospodarczej) wymagane

pelnomocnictwa. Pelnomocnictwo sklada

jest dol4czenie

stosownego

sig w formie oryginalu lub

kopii

potwierdzotei za zgodnoS6 z oryginalem.

2. Kuidy z Wykonawc6w

tl\

ff

mo2e zlo2y6 tylko jedn4 ofertg.
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Wykonawca sklada ofertg na Formularzu ofertowym stanowiqcym zal1cznik nr 1 do

J.

Zapytaria ofertowego.
4.

Wykonawca okreSli ceng netto, podatek

jq w

zam6wienia, podajqc

VAT oraz ceng brutto

zlotych polskich,

z

przedmiotu

dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po

przecinku.
5.

Oferta bgdzie podlegala ocenie tylko wtedy, gdy bgdzie zawiercla ceny wszystkich

artykul6w wymienionych w formularzu ofertowym stanowi4cym zalEcznik nr
niniej
6.

sze

I

do

go Zapytania.

Zamawiajqcy w toku badania

i

oceny ofert moZe 24da(, od Wykonawc6w wyjaSnieri

dotyczqcych tre6ci zlohonych ofert, a w przypadku niekompletnoSci oferty w zakresie
wymaganych dokument6w, Zamawiajqcy wezwie ich do uzupelnienia.

Zanawiajqcy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelni wymagari okreSlonych

7.

w

zapytaniu

ofertowym, z zastrzeleniem pkt. 8.
8.

Zamawiaj1cy poprawi w treSci oferty oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie.

9.

wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwi4zane zprzygotowaniem oferty.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKT,ADANIA OFERT
Oferta powinna byi przeslana lub zlohona w formie pisemnej do dnia 12.12.2019 r. do
godziny

1100

na formularzu zal4czonymdo niniejsz ego zapylania, za poSrednictwem:

a) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info,
b) faksunanr: 23 697 50 54, lub
c) poczty, kuriera, lub dostarczona

lub

osobi5cie na adres:

Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp.

z o.o. w

Dzialdowie,

13-200 Dzialdowo, ul. WoloSci 4.

Oferty zlohone po terminie nie bgdq rozpatrywane.

W

szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo

uniewaZnienia postgpowania na kaZdym jego etapie, a przed uplywem terminu skladania

ofert, moze zmodyfikowai tresi zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie
niezwlocznieptzekazana wszystkim wykonawcom, kt6rzy otrzymali zapytanie ofertowe.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Kryerium nr l: cena oferty brutto
WartoS6

w l%l:80%

Maksymalna iloSi punkt6w dla kryterium: 80 pkt.
L
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Spos6b obliczania kryterium ceny:
cena brutto oferty najtariszej

C: --------

x 80 pkt.

cena brutto oferty ocenianej
2. Kryterium nr 2: terminy dostawy
WartoS6

w l%l:20%

Maksymalna iloSd punkt6w dla kryterium: 20 pkt.
Spos6b obliczenia terminu dostawy:

D

-

Ocena punktowa kryterium termin dostawy dokonywana bgdzie w odniesieniu do

uzyskanej liczby punkt6w za termin dostawy oferowany przez Wykonawca.

Termin dostawy liczony j est od dnia zlozenia zam6wieni a przez Zamawiaiqcego.
Termin dostawy
5 dni roboczych

3-4 dni robocze

0 pkt.

l0 pkt.

l-2

dni robocze
20 pkt.

Termin dostawy naleiy okre5lid wstawiaj4c znak X w tabeli W przf'padku' gdy
Ladna z porycji w tabeli nie zostanie przez Wykonawcq z^znuczona (znak X)'
zamawiajqcy prryjmuje, 2e termin dostawy jest r6wny 5 dni, co jest
r6wnoznacznezprzyznaniem 0 pkt. dla tego kryterium
a

tr qczna maksymalna iloS6

punkt6w mo2liwa do uzyskania ptzez Wykonawca w

zakresie kryteri6w oceny ofert:
cena oferty brutto (C) + termin dostawy
4.

Za

(D):

100 pkt.

najkorzystniejsz4 zostanie vznana oferta, kt6ra uzyska najwyZszq l4cznq liczbg

punkt6w wynikaj4c4

z

ich zsumowania, uzyskanych

w poszczeg6lnych kryteriach

oceny ofert.
5.

JeSli Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana, uchyli sig

od zawatcia umowy,

Zamawiajqcy moZe wybra6 ofertq najkorzystniejsz4 spoSr6d pozostalych ofert.

VIII.

TERMIN WYBORU OFERTY

1. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 16.12.2019r.

2. Wyniki i wyb6r najkorzystniejszej oferty zostanie ogloszony:

. w

siedzibie warmirisko-Mazurskiego Funduszu
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na stronie intemetowej pod adresem www.poreczenia-kredytowe.info

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany telefonicznie.

IX.

INFORMACJE DODATKOWE

Osoba ze strony Zamawiaj1cego uprawniona do kontaktu:

Bozena Pikus

-

Dyrektor DzialuAdministracji i Marketingu,

tel.23 697 50 52,fax23 697 50 54,
e-mail : bz@poreczenia-kredytowe.info

X.

INFORMACJA DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporz4dzeria Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeplywu

w

zwiqzku

z

przetwarzariem

takich danych (RODO), ponizej

przekazujemy informacje dotycz1ce przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Panil Pana danych osobowych
,,Porgczenia Kredyowe" Sp.

z o.o. z

siedzib1

jest Warmifsko-Mazurski

Fundusz

w Dzialdowie przy ul. WolnoSci 4,

13-200 Dzialdowo (dalej: Sp6lka).

Sp6lka wyznaczyla inspektora ochrony danych, zktorymmoae sig Pani/ Pan skontaktowa6

poptzez email iod@poreczenia-kredytowe.info lub pisemnie na podany powy2ej adres

siedziby Sp6lki. Z inspektorem oehrony danych mohna sig kontaktowai we wszystkich
sprawach dotycz4cych przetwanania danych osobowych oraz korzystania
zwiqzany ch z pr

zet:w ar

z

praw

zaniem danych.

Pani/Pana dane sQ przetwarzane
zam6wienia publicznego,

do przeprowadzenia

postgpowania

o

udzielnie

w formie zapylania ofertowego, kt6rego celem jest

najkorzystniejszej oferty. Dane wykonawcy,

z

wyb6r

kt6rym zostanie zawarta umowa

na

wykonanie zam6wienia, bgd4 przetwanane takhe w celu wykonania zawartej umowy. po

zakoriczeniu

ww.

postgpowania

lub po wykonaniu umowy dane

osobowe bpda

przetwarzarte w celach archiwalnych, zgodnie z wymogami prawa.

W

ramach postgpowania

o

udzielnie zam6wienia publicznego, pani/pana

ptzetwarzane s4 na podstawie art. 6 ust.

I lit c) RODO,

dane

co oznacz4 2e Sp6tka ma prawo

ptzetwarzai dane, poniewa2 jest to niezbgdne do wykonania obowipk6w okreSlonych
przepisami prawa - obowi4zku wydatkowania Srodk6w publicznych m.in. w spos6b
celowy

i

oszczgdny (ustawa o finansach publicznych). W przypadku zawarcia umowy o

udzielenie zam6wienia publicznego, Pani/Pana dane osobowe bgd4 przetwarzane na
ttIj
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podstawie art. 6 ust.
poniewaZ jest

I lit b) RODO, co oznacza, 2e Sp6lka ma prawo przetwarua(, dane,

to niezbgdne do wykonania zawartej z

Pariq,lPanem umowy. Podstaw4

przetwarzania danych osobowych w celach archiwalnych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, co
oznacza,Ze Sp6tka ma prawo przetwarzad dane, poniewaZ jest to niezbgdne do wykonania

obowipk6w okreSlonych przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe s4 udostgpniane Pracownikom Sp6tki

i osobom wsp6lpracuj4cym

ze Sp6tkq w zakresie powierzonych im obowi4zk6w, podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie obowipuj4cych przepis6w prawa oraz organom

i

osobom

uprawnionym do przeprowadzaniaw Sp6lce czynnoSci kontrolnych i audytowych. Ponadto

dane wykonawcy, kt6rego oferta zostanie wybrana

w

postgpowaniu

o

udzielenie

zam6wienia publicznego zostanE opublikowane na stronie internetowej Sp6lki wraz z
informacjE o wyniku postgpowania. Ponadto dane osobowe mog4 by6

w

razie potrzeby

przetwarzane takae przez podmioty, z pomocy kt6rych Sp6lka korzysta wykonuj4c swoje
zadania(np. kancelarie prawne, podmioty zapewniaj4ce obslugg i bezpieczefstwo systemu

informatycznego> serwisanci system6w informatycznych, podmioty wykonuj4ce uslugi
archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczajqce na zlecenie Sp6lki
korespondencjg, biuro informacji gospodarczej (Krajowy Rejestr Dlug6w),

lub

inne

wykwalifikowane podmioty, kt6rych pomoc okahe sig niezbgdna do wykonywania zadah
Sp6lki).

Dane osobowe bgd4 przetwarzane do czasu zakonczenia postgpowania

o

udzielnie

zam6wienia publicznego. W przypadku Wykonawcy, z kt6rym zostanie zawarta umowa
dane bgd4 przetwarzane takae przez okres realizacji umowy. Po zakoriczeniu rcalizacji

lub po zrealizowaniu umowy, dane bgd4 przechowywane przez okres
okreSlony przepisami prawa, kt6re nakladaj4 na Sp6lkg obowi4zek archiwizowania

postgpowania

dokument6w.

Podanie danych osobowych

w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego jest

dobrowolne,lecz niezbgdne do zlolenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia
publicznego, co oznacza,2e w przypadku niepodania danych nie bgdzie moZliwe wzigcie
udzialu w postgpowaniu. Podanie danych osobowych w celu zawarciai wykonania umowy
jest warunkiem zawarcia tej umowy.

Informujemy takae,2e w kuhdym czasie przysluguje Pani/Panu prawo dostqpu do danych
osobowych, jak r6wnie2 prawo 2Edania ich sprostowania. Prawo do usunigcia danych,
prawo do ograniczeniaprzetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
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do sprzeciwu, przysluguje w przypadkach i na zasadach okreSlonych odpowiednio w art.

17-22 RODO. Jeheli uwaZa Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/?an prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych).

{e Z*zadu
7;F4;-mir Gutkov-ski

Zalacznikiz

Zalqcnik nr I - Formularz ofertowy.
Zal4cznk w 2 - W z6r umowy.
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