Pasłęk, 27.10.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZO/AOU2/2020
Na zakup oraz dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć w ramach
projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu
02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie
jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty
konkursowe”
I. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. W. Broniewskiego w Pasłęku,
ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
woj. Warmińsko-mazurskie
NIP: 5781068626, REGON 00112185
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z regulaminem Zamawiającego.
Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Miejsce publikacji zapytania ofertowego
1. Siedziba Zamawiającego: ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
2. Wysłanie zapytań do 5 potencjalnych oferentów
3. Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły
II.

Przedmiot zamówienia

Dane dotyczące projektu:
Biuro Projektu – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku,
ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk, woj. Warmińsko-mazurskie
Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2020 do 30 czerwca 2022r.
Wartość projektu 422 969,02 zł
Liczba szkół biorących udział w projekcie: 1
Liczba uczniów biorących udział w projekcie: 250
Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 25
Wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje zatrudnienie Koordynatora, asystenta, księgową,
szkolenie metodyczne dla nauczycieli wraz z dostawą materiałów szkoleniowych, zakupy materiałów
dydaktycznych, sprzętu, organizacje różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, promocję projektu.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162000-5 Pomoce naukowe
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30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
Wykonawca udzieli na zaoferowane pomoce dydaktyczne i sprzęt określony w Zapytaniu gwarancji,
jakości i rękojmi na okres 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy.
Wymagany termin dostawy dla wszystkich części to 14 dni kalendarzowych od momentu
podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis ilości i jakości
Zaplanowano
zakup
następujących
Lp.

materiałów

i

pomocy

dydaktycznych:

Nazwa

Ilość

1.

Gra edukacyjna Gdybyś był... Junior

1 szt.

2.

Gra edukacyjna Poznajemy zawody

1 szt

3.

Gra edukacyjna do nauki angielskiego Bójka na słówka

2 szt.

4.

Mata Teacher's Mat(e) i karty w języku angielsfkim w zestawie.W skład zestawu wchodzi:
mata podłogowa Teacher's Mat(e), 40 kart z czasownikami, 60 kart z pytaniami na trzech
poziomach zaawansowania (po 20 na każdym poziomie), 100 kart z obrazkami z 8 kategorii
tematycznych w pdf gratis!,darmowy e-book z 10 pomysłami na wykorzystanie Teacher's
Mat(e)

1 szt.

5.

Edukacyjna gra karciana Don’t Say It!

2 szt

6.

Profesor Henry 6.0 - słownictwo poz. 1 i 2 Edgard

8 szt.

7.

Zestaw do quillingu 4 (Zestaw zawiera: szablon do quillingu - wielkości 21x10,5 cm z 27
otworami kołowymi o średnicach 2-40mm, podkład korkowy do quillingu wielkości
25x15,5cm, nawijak metalowy do quillingu, 6 szpilek do quillingu, 280 pasków do quillingu w
28 kolorach, specjalną nakładakę do quillingu oraz kolorową instrukcję w języku polskim)

20 szt.

8.

Zestaw artystyczny Koh-I-Noor 8893

20 szt.

9.

Zestaw startowy do decoupage z chustecznikiem

20 szt.

10. Formy styropianowe 8cm-20 cm (5 różnych form x20szt.)

100 szt.

11. Papier Mache -Ptak na podstawie 26536

20 szt.

12. Maska papierowa

20 szt.

13. Gąbkowe pędzelki do malowania farbami

5 szt.

14. Papier ksero A4 80g

30 ryz

15. Folia laminacyjna A3

3 szt.

16. Folia laminacyjna A4

3 szt.

17. Blok rysunkowy kolorowy A4 20 kartek

80 szt.

18. Blok techniczny A3 biały

10 szt.

19. Blok techniczny Premium A3 15 kartek kolor

10 szt.

20. Kredki ołówkowe op.12 szt.

20 op.
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21. Klej w sztyfcie

20 szt.

22. Flamastry 12 kol.

20 op.

23. Nożyczki 16cm

10 szt.

24. Płyta plexi w rozmiarze 100cmx140cm

3 szt.

25. Dziurkacze ozdobne 2,5cm (wzór nr 1)

6 szt.

26. Dziurkacze ozdobne 2,5cm (wzór nr 2)

6 szt.

27. Dziurkacze ozdobne 2,5cm(wzór nr 3)

6 szt.

28. Dziurkacze ozdobne 2,5cm(wzór nr 3)

6 szt.

29. Teczka z gumką wykonana z jednokolorowej tektury A4

260 szt.

30. Drewniane liczydło (składa się z 60 koralików)

5 szt.

31. Kasa edukacyjna z kalkulatorem

1 szt.

32. Karty Grabowskiego tabliczka mnożenia

8 szt.

33. Zestaw składający się z tarczy zegarowej demonstracyjnej i 24 zegarów uczniowskich

1
zestaw

34. Karty Grabowskiego (zestaw: tabliczka mnożenia, gry logiczne, dodawanie i odejmowanie)

3 szt.

35. Squla - matematyczne wyzwania (gra edukacyjna

3 szt.

36. Rachmistrz (matematyczna gra edukacyjna

1 szt.

37. Schubitrix (ćwiczenia w odejmowaniu i dodawaniu do 20)

3 szt.

38. Eliksir mnożenia. Łap potwory (ćwiczenia z tabliczki mnożenia

3 szt.

Statki matematyczne (zawartość: 4 drewniane podstawki (statki) umieszczone w drewnianym
39. pudelku o wymiarach 27x9,5x4cm, 20 żetonów drewnianych - z jednej strony koloru
czerwonego, z drugiej niebieskiego)
Figury geometryczne magnetyczne (pomoc w zrozumieniu kształtu figur, symetrii,
40.
podobieństwa, różnice powierzchni)
Czas i rytmy przyrody plansza dwustronna (Plansza wyjaśnia podział roku na 4 pory roku oraz
41.
doby na 24 godziny)

3 szt.
3 szt.
2 szt.

42. Gra edukacyjna Bingo dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

3 szt.

43. Gra edukacyjna Bingo dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

3 szt.

44. Gra edukacyjna Bingo mnożenie i dzielenie w zakresie 100

3 szt.

45. Gra edukacyjna Kostka Sudoku

3 szt.

46. Banknoty – liczmany (banknotów złotowych do nauki liczenia )

30 szt.

47. Monety – liczmany (monety ułatwiają dzieciom wykonywanie obliczeń pieniężnych )

30 szt.

PUS (książeczki (ćwiczenia wprowadzające dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie
oraz kodowanie)
Mata do kodowania duża dwustronna (uniwersalna pomoc dydaktyczna w edukacji
49.
wczesnoszkolnej
48.

32 szt.
1 szt.

50. Pus -100 pytań i odpowiedzi cz. 2

1szt.

51. Pus -100 pytań i odpowiedzi cz. 3

1 szt.
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52. Pus -100 pytań i odpowiedzi cz. 4

1 szt.

53. Pus zestaw kontrolny - pudełko

10 szt.

Biżuteria z recyklingu (Specjalne narzędzie do robienia koralików, zapewni godziny świetnej,
ekologicznej zabawy
Filtr do oczyszczania wody zestaw edukacyjny, (interesujące eksperymenty z oczyszczaniem
55.
wody )
54.

5 szt.
3 szt.

56. Globus fizyczny 3D 32 cm

3 szt.

57. Magnetyczny kalendarz pogody

3 szt.

58. Miesiące i pory roku (gra edukacyjna)

1 szt.

Układ słoneczny (zestaw składa się z 11 nadmuchiwanych piłek reprezentujących Słońce,
Księżyc, Ziemię oraz pozostałe planety układu)
Recykling - cykl życia plastiku (Karty dydaktyczne pomogą poznać i zrozumieć proces
60. pozyskiwania surowców, Pomoc dydaktyczna składa się z 13 kolorowych zmywalnych kart,
wykonanych z trwałego, sztywnego kartonu oraz 2 czystych kart)
Recykling – cykl życia drewna (Karty dydaktyczne pomogą poznać i zrozumieć proces
61. pozyskiwania surowców, Pomoc dydaktyczna składa się z 13 kolorowych zmywalnych kart,
wykonanych z trwałego, sztywnego kartonu oraz 2 czystych kart)
59.

1 szt.
1 szt.

1 szt.

62. Zestaw 10 dużych lup (kolorowe lupy z 4, 5-krotnym powiększeniem)

1 kpl

63. Mandale ze zwierzętami (zestaw mandali, w którym kompozycje zawierają motywy zwierzęce)

2 szt.

64.

Warstwy lasu (zestaw edukacyjny pozwala w wygodny sposób omówić najważniejsze
zagadnienia związane z budową lasu )

65. Gra edukacyjna Jem Zdrowo
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Elektrownia wiatrowa - zestaw edukacyjny (zestaw do samodzielnego wykonania elektrowni
wiatrowej)
Pojemnik do obserwacji owadów (Pojemnik do obserwacji owadów ze szkłem powiększającym
w pokrywce i podziałką na dnie dla przedstawienia wielkości stworzenia)
Gdzie mieszkają zwierzęta? (Loteryjka przybliżająca dzieciom pięć różnych środowisk życia dla
popularnych zwierząt.)
Modele cyklu rozwoju – motyl (anatomicznie dopracowane figurki ukazują przebieg cyklu
życiowego różnych zwierząt)
Modele cyklu rozwoju – żaba (anatomicznie dopracowane figurki ukazują przebieg cyklu
życiowego różnych zwierząt)
Termometr - termometr z grubej tektury z symbolami pogody, podziałką w stopniach
Celsjusza (30 stopni powyżej zera i 20 stopni poniżej zera), atrakcyjny graficznie (z symbolami
pogody), wykonany z grubej tektury

1 szt.
3 szt.
5 szt.
10 szt.
3 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.

72. Farba tablicowo – magnetyczna (poj. 1 l)

3 szt.

73. Brystol A4 10 kol. 500 ark.

1 szt.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta musi być przygotowana w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe - podpisane przez
uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
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3. Ofertę należy złożyć do dnia 5 listopada do godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub
przesyłką pocztową/kurierską.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. W. Broniewskiego w Pasłęku,
ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Zakup oraz dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów do zajęć w ramach projektu
pn.: „Akademia otwartego umysłu II z dopiskiem „nie otwierać do dnia 05.11.2020”, godz. 12:30.
Nie dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie
ofert nastąpi w siedzicie Zamawiającego w dniu 05.11.2020 o godz. 12:35.
5. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłany do Oferenta bez
otwierania.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie
oferty.
8. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest
nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający  w odniesieniu do wskazanych wprost
w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących
pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt  dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne
z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne,
należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych,
znajdujących się w zapytaniu. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę
równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach
zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
9. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem
zamówienia bądź doświadczenie w zakresie objętym postępowaniem ofertowym,
 dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Na spełnienie tych przesłanek Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał.
nr 2 do zapytania.
2. Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
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pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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 kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 4.
Wykluczenie zostaną także Wykonawcy podlegający wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24
ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579, 2018 ze zm.).
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 3.
Art. 24.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 18 9a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017r. poz. 60 i
1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu
lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub n
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie
zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował w płynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
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20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 o raz z 2017 r. poz. 724 i 933);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nim i
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty - nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Kryterium

Waga

A. Cena brutto danej części

100%

Max liczba punktów do
uzyskania
100

Sposób wyboru oferty:
A. Cena brutto danej części
Kryterium „cena” w PLN
Cena oferty to cena brutto.
Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = -------------------------------------------- x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej
VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższego:
1.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących
przypadkach:
1.1.1 wystąpienia siły wyższej1
1.1.2 wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub fragmentów zapisów
użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony,
1

Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo
i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i
którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie
przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
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1.1.3

jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień
podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa,
które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
1.1.4 jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie
do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin realizacji umowy
zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.
2. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.
1 umowy.
3. Prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia będzie przysługiwać Zamawiającemu w
sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do braku dostawy
przekraczającej 30 dni po wyznaczonym terminie.
VIII WARUNKI PŁATNOŚCI
Przewiduje się płatności cząstkowe. Oferent może wystąpić do Zamawiającego o płatność cząstkową.
Zamawiający zapłaci za każdą część dostawy po jej odbiorze (podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego). Płatność z tytułu wykonania dostawy będzie zrealizowana przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze lub rachunku, w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury lub rachunku Zamawiającemu.
IX. INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania
umowy bez podania przyczyny.
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. W. Broniewskiego w Pasłęku,
ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się:
• przez e-mail: iod@sp2paslek.com
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane
w następujących celach:
• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem,
w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące
kryteria:
• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody
na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
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• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego
interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może
Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź
adres e-mailowy.

X. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest Pani
Marzena Szymańska, tel. 691057721, e-mail: marzena.szymanska@sp2paslek.com
Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 03.11.2020 do godz.
12:00.

Załączniki:
1 Formularz ofertowy
2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4 Oświadczenie o braku powiązań
5 Opis przedmiotu zamówienia
6 Wzór umowy
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