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OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU
Dzialaj4c w imieniu Miasta Bialystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok, zapraszam do zloienia
ofert na wykonanie dostawy, kt6rej wartoS6 nie przekracza kwoty okre3lonej * irt. + pkt 8 ustawy z
dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief publicznych (Dz. U, 22019 r, poz.lg43).
I . Okredlenie

przedmiotu zam6wienia:
Dostawa Srodk6w crysto6ci do Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku

Kod CPV: 39830000-9 $rodki cryszcz4cv,3981 1300-3 odSwiezacze.
2, Opis wymagari:

1)

2)
3)

4)
5)

Zam6wienie obejmuje dostawy Srodk6w czystoSci wrazzrozladunkiem w siedzibie
Zamawiaj1cego w Bialymstoku, ul. Slonimska l, w asortymencie i ilo6ciach zgodnie z
zal}czonym wykazem asofiymentowo-iloSciowym stanowi4cym zal4cznik nr 2 do ogloszenia
o zam6wieniu.
Wykonawca ponosi koszty dostaw,
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych.
Zamawiajqcv nie dopuszcza dostaw zamiennik6w.
Warunki zaptaty za dostawy: w formie przelew6w w ci4gu
dni od daty dostarczenia
Z amaw iaj 4cemu prawi dlowo wy staw i on ej faktury.

2l

3. Termin rcalizacji zam6wienia-do 28 lipca2020
4. Kryterium wyboru: cena

-

100

o/o.

Zanajkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta, zawierajqcanajni2szq, ceng ofertow4 brutto przedmiotu
zam6wienia. Jeheli nie bgdzie mohna wybra6 oferfy najkor4ystniejszej zuwagi na to, 2e Wykonawcy
zlo24 oferty o takiej samej cenie - Zamawiajqcy wezwie tych Wykonawc6w do zloaeniadodatkowych
ofert cenowych.
5. Oferta musi by6 napisana wjgzyku polskim i podpisana przez osobg upowa2nion4 do reprezentowania

wykonawcy nazewn1trz.
6. Oferta winna zawieral:

ceny ofertowe brutto (uwzglgdniaj 1ce nalehny podatek VAT) za dostawy przedmiotu

I do ogloszenia o
zal4czniku nr 2 do

zam6wienia, zgodnie z formularzem ofertowym stanowi4cym zalqcznik nr

zam6wieniu oraz wypelniony wykaz asortymentowo-ilo3ciowy

na

ogloszenia o zam6wieniu

Ofetg nale?y przesLae pocztqelektronicznqnaadres: ibuczynska@um.bialystok.pl do dnia
4!l...Ol.ZO20 r. do godz. 10:00.

/,

8.

9.

Osob4 do kontaktu z wykonawcamijest:
Pani tr-ucja Skowroriska, pok. nr 05, tel. 85 869 6199, e-mail: skowronska@um.bialystok.pl.
Pani Izabela Bucz.vriska. pok. nr 01 tel. 85 869 62 17. e-mail: ibucz)'nska@um.bial),stok.pl

Zamawiaj1cy odrzuci ofertg, kt6ra

nie spelni

wymagari okre6lonych

w

ogloszeniu

o zam6wieniu lub j ej treS6 nie odpowiada tre6ci ogloszenia o zam6wieniu , z zastrzeaeniem

pkt. I 0

10. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert moze 24da6 od wykonawc6w wyjaSnief dotycz4cych
oferfy, a w przypadku jej niekompletnodci w zakresie wymaganych dokument6w podmiotowych
wezwie do ich uzupelnienia.

ll.Zamawiajqcy poprawi w treSci oferty:
a) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
a) inne omylki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty z tresci1 ogloszenia o zam6wieniu,
niepowoduj4ce istotnych zmian w treSci oferty, o kt6rych Zamawiaj4cy powiadomi
wykonawcg, a wykonawca wyrMi na nie zgodQ jezeli wykonawca wyrazi zgodg na
poprawienie,

- niezwlocznie zawiadamiajqc o tym wykonawca, kt6rego oferta zostalapoprawiona.
12. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystniejsz4

ofertg w

oparciu kryteria wyboru okreSlone w

ogloszeniu

z zastrzeheniem pkt 15.
13. Zamawiaj4cy powiadomi wykonawc6w o wyniku postgpowania pisemnie/faksem/drog4
elektronicznq * i zamieSci informacjg na stronie internetowej.
o zam6wieniu,

1

4. Inne postanowienia:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych do postgpowafibezzastosowania Pzp
Zgodnre z art. 13 i 14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b ftzycznych w zwi1zku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 22016 r.), zwanego
RODO, informujg,2e:

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, tJrzqd Miejski w

2)
3)

4)

Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;
W sprawach z zaL<resu ochrony danych osobowych mog4 Pafstwo kontaktowac sig z
inspektoremochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15950 Bialystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebEd4na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie zlo2onej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. I lit. a (w
zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jako6ciowej oferty
np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;
Dane osobowe mog4 by6 ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostgp do informacji publicznej), atakhe podmiotom przetwarzaj4cym dane na podstawie
zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego postgpowania; administrator w
granicach przepis6w prawa zapev,mi poszanowanie prywatno6ci dla os6b, kt6rych dane
zostaly zawarte w ofercie;

5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postgpowanie zostanie zakohczone
- w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
b) przez okres 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowanaw przypadku um6w zwaftych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;

6)

Przysluguje Pani/Panu prawo do:

a) prawo do dostgpu do danych, nazasadach okreSlonych w art. 15 RODO;

b)
c)

prawo do sprostowania danych, na zasadach okreslonych w art.16 RODO;
prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianyffio'), na zasadach okreslonych
w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,nazasadach okreSlonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszeniadanych, na zasadachokreSlonych w art, 20 RODO.
7) Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danychjest dobrowolne, jednakze ich niepodanie skutkowadmoze uznaniem oferty
za niewtznq, mole uniemoZliwil ZarnawiajQcemu dokonanie oceny spelniania warunk6w
udzialuw postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do naleZytego wykonaniazarn6wienia,
co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub odrzucenie jego oferty;
9) Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zatrtomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
15. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiajqcy dopuszcza uniewaznienie postgpowania.
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