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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. EUR 

Dostawa materiałów biurowych 

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: sekretariat@zst.chelm.pl, adres strony internetowej: http://www.zst.chelm.pl 

Dni pracy :  poniedziałek - piątek w godz. 7 
30 

– 15 
30

 

Rodzaj Zamawiającego – Miejska jednostka organizacyjna 

1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2019, poz. 123, 730) /e-mail: sekretariat@zst.chelm.pl/. 

1.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

1.3. Osobą uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Grzegorz Czyżyk 

1.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

1.5. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w bazie konkurencyjności i na stronie internetowej  

http://www.zst.chelm.pl  w zakładce: Zamówienia publiczne. 

1.6. 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: 

http://www.tawa.pl/
http://www.tawa.pl/
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- 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. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup: 
 

a) Skoroszyt Plastikowy z perforacją A4 - sztuk 100, 
b) Teczka biała wiązana A4 - sztuk 100, 
c) Koperta A4 -sztuk 100, 
d) Koperta A5 - sztuk 100, 
e) Koperty DL - sztuk 100, 
f) Papier ksero A3 - 2 sztuki (w każdej sztuce 500 kartek), 
g) Papier ksero A4 - 20 sztuk (w każdej sztuce 500 kartek), 
h) Zszywki 24/6 - 10 opakowań (w każdym opakowaniu 1000 szt.), 
i) Taśmy klejące szerokość 2 cm - sztuk 20, 
j) Pisaki sucho ścieralne, czarny, niebieski, czerwony - 120 sztuk ( czarny 80 sztuk, czerwony 20 sztuk , 

niebieski 20 sztuk), 
k) kreda szkolna kwadratowa biła B1 - 10 paczek (50 sztuk w paczce). 
l) Spinacze biurowe - 6 paczek (100 sztuk w paczce). 

 
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, 
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 
 

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

30192000-1 Wyroby biurowe 
 

 

 
 

 
 

 
3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Zamówienie należy wykonać w okresie   do 20 listopada 2020r. Wykonawca wystawi fakturę z terminem 

płatności 30 dni po dostawie kompletnego przedmiotu zamówienia. 
 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY, DEFINICJA „NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY” 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert: 

1 - Cena 100% 

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

5.1 Zaleca się, aby ofertę wraz z załącznikami złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do 
Zamawiającego i opisanej hasłem: Dostawa materiałów biurowych.  Nie otwierać przed 10.11. 2020 r. 

godz. 12:00 
5.2.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych im. generała Zygmunta 
Bohusza – Szyszko w Chełmie, ul. Graniczna 2, 22-100 Chełm osobiście lub za pośrednictwem operatora 
pocztowego lub kuriera. Termin wpływu ofert do biura Zamawiającego upływa dnia 10 listopada 2020 r. 
o godz. 12

00
. 

5.3 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Oświadczenie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być złożone tak jak oferta oraz zawierać oznaczenie wyrazami 
odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

5.4 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

6. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta musi zawierać: 
1) formularz oferty o treści zgodnej z wzorem formularza ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1, 
2) oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zgodne z wzorem stanowiącymi załączniki nr 2, 
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II. CZĘŚĆ B 

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIANIA 

Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zgodne z wzorem stanowiącymi załączniki nr 2 
2. INFORMACJA O WAGACH (ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW) 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert: 

1 - Cena 100% 
 

3. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

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

kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3.2.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 

4. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

a) zasad płatności (Zamawiający informuje. że termin płatności wvnagrodzenia Wvkonawcv uzależnionv jest 

od terminu wpłvniecia na konto Zamawiaiącego środków przeznaczonvch na pokrycie wvdatków związanvch 

z realizacja projektu na etapie w którym uczestniczvł Wvkonawca i może ulegać opóźnieniom). 

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod  warunkiem 

wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej 

realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do 

umowy. 

5. INFORMACJE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

………………………………………     …………………………………. 

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


