MNASTO ffiHAT-,V,$T$K
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(pieczgt zamawiaj qce go)

OBU-IV.271 .5.2020
(znak sprawy)

OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU

Dzialaj4c w imieniu Miasta Bialystok, ul. Slonimska L, 15-950 Bialystok, zaptaszam
do zloaenia ofert na wykonanie uslugi/ dostawy/ roboty budowlanej*, o watloSci powyzej
10 000 zl brutto do kwoty okreSlonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dma 29 slycznta 2004 r. Prawo
zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1 843)
OkreSlenie przedmiotu zam6wienia:

Prenumerata i dostawa prasy w wersji papierowej w 2020 roku
kod CPV: 22200000-2

-

GazeIy, dzienniki, czasopisma imagazyny

czasopism w formre
Przedmiotem zarn6wienia jest prenumerata i dostawa gazet
papierowej. Tytuly i iloSci poszczeg6lnych czasopism okreSlone sE w formularzu cenowym,
stanowi4cyrn zalqcznik nr 3 do ogloszenia o zam6wieniu.

1"

W),rmagania Zamawiai qce go :

1/ Dostawa prenumeraty gazet i czasopism ma sig odbylvai we wszystkie dni robocze do godz.
06:30, regulamie z czgstotliwoSci4 ukazywania sig tytui6w. Dostawa czasopism (dziennikow)
sobotnio-niedzielnych bgdzie odbywala sig w ponie dztatek.
2l Wykonawca dostarczy gazety i czasopisma wlasnym transportem na koszt r ryzyko wlasne
i jest zobowrqzany do zabezpieczenia prasy przed niekorzystnym wplywem czynnik6w
atmosferyc zny ch i uszkodzeniem.
3/ Miejscem dostawy prasy jest hol przy wejSciu glown;rm w sieclzibie Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej 1.
2. Warunki zaplaty za dostawE: w formie przelewu w ci4gu 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin reahzacji

zam6wienia: od dnia 01.04,2A20 r. do dnia 31.12.2020 r.

4. Kryteria wyboru: cena

- 100' .

Zanajkorzystniejsz4 zostanio rrznana oferta, zawierajqcanajnrzszq cenq oferlow4 brutto.
wybrai oferty najkorzystniejszej zuwagi na to, 2e Wykonawcy zlo24 oferty
o takiej samej cenie - Zamawraj4cy wezwie tych Wykonawc6w do :ztohenia dodatkowych ofert

Je2eli nie bgdzie moilna
cenowych.

5. Oferta musi by6 napisana w jgzyku polskim i podpisana przez osobg upowaznion4
do reprezentowania wykonawcy na zewnqtrz.

6. Oferta winna zawreral:

ofertow4 brutto (uwzglgdniaj4c4 nalehny podatek VAT), za reahzacjg dostawy
zgodnie z formularzem ofertowym (zalqcznik nr 1 do ogloszenia o zam6wieniu).
wypelniony formularz cenowy wedlug zal4cznika nr 3 do ogloszenia"
cenQ

l, ofertg

nale?y zloLyc

w

siedzibie Zamawiaj4cego

w

TJrzgdzie Miejskim w Fialymstoku.

w Departamencie obslugi urzEdu. ul. Slonimska 1" pok. nr 03. dodnia:/#.-9",?,,.zozo

r'.

do godz. 12:00, w zamknigtej kopercie oznaczonej nazwq wykonawcy oraz zaadresowanej
wedlug ponizszego wzorui
Urzqd Miejski Bialymstoku, Departament Obslugi Urzgdu.
Oferta na
,,Prenumeratg i dostawg prasy w wersji papierowej
w 2020 roku"

Nie otwier: ac przeddniem: /.6."{9.1.;......2020r. do godz. t2:00

8. Osob4 do kontaktu z wykonawcami jest: Ewa Pieciukiewicz, tel, 85 869 6233, e-mail:
alystok.pl
Zamawiaj4cy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelnia wymagari okreslonych w ogloszeniu
o zam6wieniu lub jej tre56 nie odpowiada tresci ogloszenia o zam6wieniu, z zastrzeaentem pkt
i0.
epi eci uk i ewi cz@ um. bi

9.

I0. Zamawiajqcy w toku badania i oceny oferl wezwie wykonawc6w d,o zloaenia wyjadnieri
dotyczqcych oferty, a w przypadku niekompletnodci oferty w zakresie wymaganych
dokument6 w, Zamawiaj4cy w ezwi e do ich uzupelnienia.

lI.

Zamawiaj4cy poprawi w tresci oferty:
a) oczy'rviste omylki rachunkowe i pisarskie,
a) inne omylki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty z treiciE ogloszenia o zam6wieniu,
niepowoduj4ce istotnych zmian w tresci ofefiy, o kt6rych Zamawiq4cy powiadomi
wykonawcg, a wykonawca wyrazi na nie zgodg jezeli wykonawca wyrazi zgodg na
poprawienie,
- niezwlocznie zawia.dan'iajqc o tym wykonawcg, kt6rego ofefta zostalapoprawiona.

12' Zamawiajqcy udzieli zam6wienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystniejsz4 ofertg
w oparciu o kryteria wyboru okreSlone w ogloszeniu o zam6wieniu, z zastrzeaeniem pkt 15.
13. Zamawiaj4cy powiaclomi wykonawc6w o wyniku postgpowania pisemnie/faksemdlqgq
elektroniczn4 i zamiesci irrformacjg na stronie internetowej.
14. Inne postanowienia. Irrformacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnre z arr. 13 i 14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 61679 zdnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku zprzetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rozpor:z4dzenie o ochronie danych) (Dz. IJrz. UE L I19 z 2016 r.), zwanego
RODO, informujg,2e:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku,IJrz4d Miejski w Biaiymstoku,
ul. Slonimska 1, 15-950 Bialvstok:

sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq Palistwo kontaktowat sig z
inspektorem ochrony danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15950 Biatystok, tel. 85 879 19 19, e-mail: bbi@.um.biallzstok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie zlohonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. I lit. a (w
zakesie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jako6ciowej oferty
np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mogq byc ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostgp do informacji publicznej), a takze podmiotom przetwarzal4cym dane na podstawie
zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego postgpowania; administrator w
granicach przepis6w prawa zapewnr poszanowanie pryr,vatnoSci dla os6b, kt6rych dane
zostaly zawat\e w ofercie;
Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w ktorym postEpowanie zostanie zakohczone
- w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
b) przez okres 10 lat liezonych od korica roku, w ktorym umowa zostanie zreahzowana - w
przypadku um6w zwa;'lrych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;
6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okreslonych w ar1. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych,nazasadach okreSlonych w art. 16 RODO;
e) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianyffi"), na zasadach okreSlonych
w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenraprzetwarzania,nazasadach okreslonych w arl. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, nazasadach okreSlonych w art. 20 RODO"
7) Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakle rch niepodanie skutkowad moae uznaniem oferty
za niewaZnq, mole uniemoZliwrc Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania warunk6w
udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do nalezytegcl wykonania zamlwienia,
co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postEpowania lub odrzucenie jego oferty;
e) Dane osobowe nie b9d4 podlegaty zautomatyzowanemu podejrnowaniu decyzjr, w tym
profilowaniu.
I5. W uzasadnionych przypadkach Zarnawiqqcy dopuszczaumewaanienie postgpowania.
2)
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