
                                                 Dobromierz dnia  18.03.2019 r. 
S.261.2.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą Plac Wolności 24, 58-170 
Dobromierz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie 
oferty cenowej na przedmiot zamówienia pn. „Przygotowanie i dostawa we wskazanym 
terminie paczek żywnościowych dla podopiecznych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Dobromierzu”. 
 
ZAMAWIAJĄCY  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, Regon 05811111 
tel. / fax 74 8586 237, e-mail: opsdobromierz@interia.pl 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę we wskazanym terminie paczek żywnościowych 
dla podopiecznych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu w ilości 100 sztuk.  
W skład paczki żywnościowej wchodzą następujące produkty: 
1. szynka wędzona parzona - waga 1 kg 
2. kiełbasa biała parzona – waga 1 kg 
Produkty paczki powinny być zapakowane hermetycznie. Każdy produkt powinien być oznaczony 
etykietą zawierającą co najmniej nazwę producenta, wagę oraz termin przydatności do spożycia, który 
nie powinien być krótszy niż do dnia 30 kwietnia 2019 r. Każda paczka musi zawierać wszystkie 
produkty w jednakowej ilości i jakości.  
Dostawa paczek w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w godzinach od 7:00 – 11:00 do siedziby 
Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi koszty transportu i opakowania towaru. Wykonawca odpowiada za terminowość                  
i jakość świadczonej usługi. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po jej wykonaniu, w terminie 
do 14 dni od dnia złożenia faktury. 
WYMAGANIA FORMALNE 
Wykonawca, który składa ofertę (wg wzoru określonego w załączniku do oferty)  powinien posiadać 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek   posiadania takich uprawnień. Na potwierdzenie powyższego składa w treści oferty 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   
15-16 kwiecień 2019 r. 
TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻNIA OFERT   
do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 14:00. Oferty należy składać: 
w formie elektronicznej na adres opsdobromierz@interia.pl albo osobiście lub  przesyłką listową na 
adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz 
UWAGI KOŃCOWE 

1. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 25 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w prowadzonym zapytaniu ofertowym nie stosuje się 
przepisów niniejszej ustawy. 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana  na stronie 
internetowej www.bip.dobromierz.pl  

3. Adres strony internetowej na której umieszczono niniejsze zapytanie ofertowe: 
www.bip.dobromierz.pl   kontakt: tel.: 74 8586237 fax :74 8586237 

ZAŁĄCZNIKI 
wzór formularza ofertowego 

                                                                         
      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
      w Dobromierzu 
      (-) Anna Kłys 



 
 

……………………… 
pieczątka oferenta                                                                          
 
                                                          OFERTA 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Plac Wolności 24 
58-170 Dobromierz 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe S.261.2.2019 dotyczące zamówienia publicznego pn: 

„Przygotowanie i dostawa we wskazanym terminie paczek żywnościowych dla podopiecznych  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu” 
 
W skład 1 paczki żywnościowej wchodzą następujące produkty: 

1. szynka wędzona parzona - waga 1 kg 
2. kiełbasa biała parzona – waga 1 kg 

 
Składamy ofertę  następującej treści: 
 
Cena netto 1 paczki żywnościowej.......................................................... ..........................zł. 

 
podatek VAT    .......%       .................................................................................................zł. 

 
Cena brutto 1 paczki żywnościowej ...................................................................................zł. 

 
Słownie: ...............................................................................................................................  
 
Całkowite szacunkowe wynagrodzenie brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia ( 
cena brutto 1 paczki żywnościowej x 100 sztuk)  
 
wynosi …................. słownie:....................................................................... 
 

1. Termin wykonania zamówienia: …..................2019 r. 
2. Termin ważności oferty 30 dni. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wnoszę do niego 

zastrzeżeń.  
4. Oświadczam, że przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym, warunki wykonania zamówienia,  termin realizacji i warunki płatności.  
5. Spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego. 
 

Oświadczam, że:  
1. posiadam kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
2. o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
4. spełniam warunek zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
………………………….................... 
          (miejscowość, data) 

 
                                                                                ....................................................... 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do reprezentowania firmy 
lub podpis pełnomocnika)



KLAUZULA  INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 „Przygotowanie i dostawa we wskazanym terminie paczek żywnościowych dla podopiecznych  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu”. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 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 (RODO), informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 
58-170 Dobromierz Plac Wolności 24, adres e-mail: opsdobromierz@interia.pl, tel. 74 8586 237. 

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu 
jest Pani Malwina Kowalczyk, email: mkowalczyk@dobromierz.pl 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  
RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego pn. „Przygotowanie i dostawa we wskazanym terminie paczek żywnościowych 
dla podopiecznych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu”. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w 
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. 
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom, jak również osobom 
trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania w trybie zapytania ofertowego, a także do 
celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych. 

 
Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak 
również prawo żądania do ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust.2 RODO) i niepodlegania profilowaniu. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 
 
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, prawo przenoszenia danych 
osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa 
przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO. 


