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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. EUR 

 

Dostawa materiałów i środków ochrony indywidualnej związanych z działaniami zapobiegającymi zarażeniu 

i rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID 19) dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie 

uczestniczących w projekcie „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

I. CZĘŚĆ A 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zespół Szkół Technicznych im. generała Zygmunta Bohusza – Szyszko w Chełmie, ul. Graniczna 2,  

22-100 Chełm, 

NIP 563-15-43-770, REGON 000182780 

fax. (82) 560-39-31, tel. (82) 560-39-31 

e-mail: zstchelm@onet.pl, 

adres strony internetowej: http://www.zst.chelm.pl 

Dni pracy :  poniedziałek - piątek w godz. 7 
30 

– 15 
30

 

Rodzaj Zamawiającego – Miejska jednostka organizacyjna 

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”, informuję, że: 

- administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu jest Zespół Szkół 
Technicznych w Chełmie, ul. Graniczna 2, 

- ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym 
z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

- ww. dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w celu realizacji Projektu RPUL.12.04.00-06-0055/16-
00, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, kontroli i audytu w ramach 
Lubelskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; 

- obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu; 

- w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

- osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym 
postępowaniu, posiadają: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych 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; 

- osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym 
postępowaniu, nie przysługuje: 

- 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. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** 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. 
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i środków ochrony indywidualnej związanych z  

działaniami zapobiegającymi zagrożeniu  rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID 19)  dla 

uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie  uczestniczących w projekcie „Z techniką w 

przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

2. Dostawa dotyczy: 

- rękawice jednorazowe 930 par  wykonanie z nitrylu 

- płyn do dezynfekcji rąk 128 szt po 100 ml każdy - produkt do dezynfekcji rąk o działaniu 

wirusobójczym na bazie alkoholu etylowego  

- przyłbice ochronne - 69 szt,  szyba z poliwęglanu,  ramka wykonana z wzmocnionego tworzywa 

ABS,  uniwersalny rozmiar 

- maseczki jednorazowe - 1200 szt. 

- maszeczki bawełniane 69 szt. 

 

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4.Wykonawca dokona płatności w ciagu 30 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia i faktury dla 

Zamawiającego. 

5.Zamawijący dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w związku z odstąpieniem od 

realizacji zadań objętych poniższym postępowaniem   

 

Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

18143000 - Akcesoria ochronne  

18424300 - Rękawice jednorazowe  

33741300-9 - Środek odkażający do rąk 

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne  

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca 
 

 
3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie należy zrealizować w ciągu  5 dni roboczych od wyłonienia i powiadomienia 

wykonawcy. 

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY, DEFINICJA „NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY” 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował  najniższą ceną. 
  

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w siedzibie 

Zamawiającego: Sekretariat Zespołu Szkół Technicznych im. generała Zygmunta Bohusza – 

Szyszko, ul. Graniczna 2, 22-100 Chełm, lub za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). 

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 8.10.2020r. o godz. 1200.  

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.  
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Wybór najkorzystniejszej oferty dokumentowany jest protokołem z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 Informacja o wyniku postępowania zostanie podana do publicznej wiadomości stronie 

internetowej Zamawiającego: https://zst.chelm.pl. 

 

Oferta musi zawierać: 

1) formularz oferty o treści zgodnej z wzorem formularza ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1, 
2) kalkulację ceny oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2   
3) oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zgodne z wzorem stanowiącymi 

załączniki nr 3, 
 
Opakowanie oferty 
Zaleca się, aby ofertę wraz z załącznikami złożyć w  nieprzeźroczystej kopercie zamkniętej 
w sposób uniemożliwiający otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty bez uszkodzenia opakowania 
przed terminem otwarcia ofert. 
Koperta  powinna być opisana hasłem: "Dostawa materiałów i środków ochrony - COVID 19" 
oraz pieczęcią firmową Wykonawcy i adnotacją: „Nie otwierać przed dniem 8.10.2020r. godz. 1200”. 
 
II. CZĘŚĆ B 

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

ICH SPEŁNIANIA 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

Zamawiający nie stawia warunków udziały w postępowaniu 

 

2. INFORMACJA O WAGACH (ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW) 

Jedynym kryterium jest cena - zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. 

 

3. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty ze względu na powiązanie osobowe lub 

kapitałowe z zamawiającym poprzez: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 

osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji: członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

pozostawanie z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności 

 

 

………………………………………     …………………………………. 

(data i podpis pracownika)      (data i podpis Dyrektora jednostki)

  


