Załącznik nr 2 do Regulaminu
Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty do 130 000 ,
o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

Jagarzewo, dnia ……………………………….

Znak sprawy:

Zapytanie ofertowe
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty do 130 000 ,
o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający:
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Jagarzewo 54
13-113 Janowo
REGON : 519460889
NIP : 745-11-03-013
E-mail : zsriojagarzewo@op.pl
Numer telefonu/fax: (89) 626-50-05
Znak sprawy: SK…………… (korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie
powoływać się na powyższe oznaczenie)
zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
1. Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości 130000 złotych prowadzone jest w procedurze zapytania ofertowego
na

podstawie

Regulaminu

udzielania

zamówień

publicznych

o

wartościach

nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie NR 20/2020/2021 z dnia 29 stycznia 2021r.

W zakresie szacowania wartości zamówienia, opisu warunków udziału w postępowaniu
oraz przepisów RODO Zamawiający odwołuje się do przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3. Opis sposobu przygotowania ofert:
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym zgodnie z załączonym wzorem
(załącznik nr 2)
Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych
i zamiennych.
4. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:
Kryterium oceny jest ……………………………………………………………………………
5. Termin składania:
Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą załączonego Formularza dla Oferenta,
stanowiącego załącznik nr 2 do dnia: …………………, do godz. ……………..,
za pośrednictwem: poczty elektronicznej (e-mail: zsriojagarzewo@op.pl ), drogą pocztową
lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert :
a) miejsce : siedziba Zamawiającego
b) termin : ………………………………………….
7. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
c) miejsce: siedziba Zamawiającego
d) termin : …………………………………………..
8. Forma płatności: przelew bankowy na podane konto w terminie 14 dni od wystawienia
faktury.

9. Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:
a) Kierownik

Zamawiający

–

Dyrektor

Zespołu

Szkół

Rolniczych

i

Ogólnokształcących
w

Jagarzewie

–

Hanna

Cierkowska

–

tel.

(89)

626-50-05,

e–mail.

zsriojagarzewo@op.pl
b) Pracownik merytoryczny – pracownik właściwy do prowadzenia postępowania
o zamówienie publiczne – Joanna Zakrzewska - tel. (89) 626-50-05, e–mail.
zsriojagarzewo@op.pl
c) Główna księgowa - Izabela Nawojczyk - tel. (89) 626-50-05, e–mail.
zsriojagarzewo@op.pl

10. Klauzule dodatkowe.
Informujemy, że w przypadku, kiedy w terminie wskazanym przez niniejsze Zapytanie
nie wpłynie żadna oferta lub mniej niż dwie ważne oferty, Zamawiający unieważni
to postępowanie i dokona wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełni wszystkie kryteria
i warunki określone w zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania również z innych ważnych przyczyn, o których będzie zobowiązany
powiadomić oferentów.

11. Klauzula informacyjna RODO:
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, s. 1), zwanego dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie, Jagarzewo 54, 13 – 113 Janowo, tel./fax
896265005, e-mail: zsriojagarzewo@op.pl
2) Inspektorem

Ochrony

Danych

Osobowych

w

Zespole

Szkół

Rolniczych

i Ogólnokształcących w Jagarzewie jest Pan Jarosław Komoszyński, z którym mogą
się Państwo skontaktować pod adresem email: iod@powiatnidzicki.pl
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 PO VII
WB 262.2.2020.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 ustawy
Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza5 lat,
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 podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - 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.
Objaśnienia:
* 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.
** 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.
Załączniki:
1.

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu.

2.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3.

Załącznik nr 3 – Umowa do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
równowartości w złotych polskich 130 000, o których mowa w art.2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

