
 

Solec-Zdrój, 2022-05-09 

SOO.VI.05.1.2022 

 

Zapytanie ofertowe 

I. Zamawiający: 

Gmina Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój 

NIP 655 – 18 -79 – 623, Regon 291010754 

II. Tryb udzielania zamówienia publicznego: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia  29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) z uwagi 

na wartość zamówienia. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sztucznej choinki świątecznej wraz z elementami 

dekoracyjnymi z pierwszym montażem i szkoleniem pracowników. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

- 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.                                                                                  

V. Dokumenty wymagane od wykonawcy: 

1. Dokumenty stwierdzające prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania 

Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, w 

szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, pełnomocnictwo. 

2. Formularz ofertowy. 

VI. Kryteria oceny ofert: 

1. Kryterium oceny oferty: cena – waga 100% 

2. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną brutto  

VII. Miejsce, termin składania ofert: 

1. Termin składania oferty upływa w dniu 23.05.2022 roku o godzinie 11.00 drogą elektroniczną 

na e-mail: paulina.wojtacha@solec-zdroj.pl. 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w formie skanu, w języku polskim, w jednym egzemplarzu. 

2. Ofertę oraz wszelkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

IX. Istotne postanowienia końcowe: 

1. Wzór projektu umowy stanowi załącznik nr 3  do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

X. Imię i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych 

wyjaśnień w sprawie zamówienia: 



Paulina Wojtacha, tel. +48 41 377 60 39 w. 34, fax: +48 41 377 60 22, e-mail: 

paulina.wojtacha@solec-zdroj.pl                                               

XI. Termin związania ofertą: 

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni, przyjmując że pierwszym dniem 

związania ofertą jest dzień otwarcia oferty. 

XII. Zastrzeżenia Zamawiającego: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny. 

XIII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu wyraża zgodę na przetwarzanie 

przekazanych przez niego danych osobowych w toku postępowania oraz realizacji umowy 

w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej dla celów prowadzenia 

niniejszego postępowania, a w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako 

najkorzystniejszej: wykonania umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także 

prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego postępowania przez 

Zamawiającego i uprawnione organy. 

2. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt 

Gminy Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, tel. 41 377 60 39, e-mail: 

ug@solec-zdroj.pl 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: 

zbigniew.murjas@cbi24.pl. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy oraz osób, których dane zostaną 

powierzone Zamawiającemu do przetwarzania przez Wykonawcę jest: 

- art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. zgoda osoby, której 

dane dotyczą w przypadku Wykonawcy),                                                                      

- art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do prowadzenia postępowania, wykonania umowy w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy),              

- art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Zamawiającym, jak np. 

obowiązek archiwizacyjny), 

- art. 9 ust. 2 lit. F rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

6. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także 

podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 

7. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu przetwarzane będą przez 

Zamawiającego przez okres trwania postępowania oraz w celach archiwizacyjnych, dane 

osobowe Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – przez okres 

wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w celach archiwizacyjnych i  
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Kontrolnych. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały 

one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

     

 


