
Rudnik nad Sanem, dnia  13.06.2022 r  

 

PSP 1 /271.2.2022                         

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

 

I. Zamawiający:  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II,  

ul. Kończycka 3, 37 — 420 Rudnik nad Sanem  

 

II. Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia kuchennego do Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 1  im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem według specyfikacji zawartej w 

Załączniku nr 2.  Usługa jest współfinansowana w ramach dotacji celowej na realizację modułu 3 

wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”. 

 

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy,  wolny od wad, posiadać odpowiednie atesty, 

certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych odpowiednimi 

przepisami.  

 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę (dowóz we wskazane miejsce w ustalonym 

terminie, rozładunek, wniesienie oraz montaż) na własny koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia 

należy przygotować do natychmiastowego użytku.  

 

4. Parametry wskazane w szczegółowym opisie zawartym w formularzach asortymentowo-cenowych, 

nazwy wyrobów i elementów lub ich opisy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z określonym 

producentem bądź firmą, nie mają na celu preferowania wyrobu danego producenta/firmy, lecz 

wskazują wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy (parametry techniczne i 

jakościowe) nie gorsze, niż ten wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

5. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 1  im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem, ul. Kończycka 3, 37 — 420 Rudnik nad 

Sanem, tel. 15 876 10 60.  

 

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

39.14.10.00-2 — Meble i wyposażenie kuchni  

39.22.00.00-0 — Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz 

artykuły cateringowe.  

 

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:  

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.07.2022 r. 

2. Gwarancja na urządzenia minimum 24 miesiące. 

3. Wymagany autoryzowany serwis do proponowanych urządzeń. 

4. Wymagane sprawdzenie przyłączy do urządzeń przed montażem.  

5. Szkolenie z obsługi urządzeń.  

6. Szkolenie Kulinarne. 

7. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:  



 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena 100% 

 

 

 

 

8. Punktu przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według wzoru:  

 

 

Nr kryterium: Wzór: 

1 - Cena Liczba punktów = (Cmin/ Cof) x 100 x waga 

gdzie: 

- Cmin- najniższa cena spośród 

wszystkich ofert, 

- Cof- Cena podana w ofercie 

 

 

9. Wykonawca musi podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena 

obejmować będzie wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonywaniem 

zamówienia.  

 

10. Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie 

może podlegać jakimkolwiek zmianom.  

 

11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone w 

zaproszeniu do złożenia oferty otrzyma największą liczbę punktów.  

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu:  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełniania tego warunku.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełniania tego warunku.  

 



3. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły ,,spełnia”- albo ,,nie 

spełnia" na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.  

 

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:  

1) formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr I ) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,  

2) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób 

podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty 

musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 

(odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to 

do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego 

upełnomocnione,  

3) wypełniony i podpisany formularz asortymentowo — cenowy (według wzorów z Załącznika nr 2),  

 

V. Termin składania i otwarcia ofert:  

 

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 20.06.2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 

1  im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem, ul. Kończycka 3, 37-420 Rudnik nad Sanem, w 

Sekretariacie,  do godz. 10.30 lub poprzez e-mail: psp1rudnik@onet.eu .  

 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom bez ich otwierania.  

 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.06.2022. o godz. 11:00  w budynku Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 1  im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem, ul. Kończycka 3, 37-420 Rudnik nad 

Sanem, w sekretariacie. Otwarcie ofert jest jawne.  

 

VI. Informacje dodatkowe:  

 

1. W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego 

podmiotom powiązanym z nim 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 wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

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

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

4) pozostaniu 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.  

 

2. Warunki zawarcia umowy w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego:  

1) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

mailto:psp1rudnik@onet.eu


2) Zawarcie umowy nastąpi wg projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do Zaproszenia do 

składania ofert.  

3) Zamawiający przewiduje zmiany warunków unowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

zapytania ofertowego w warunkach określonych we wzorze umowy.  

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

 

VII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  

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 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o danych osobowych) RODO (Dz.U. UE L 119, s.1 ze zm.) oraz art 19 ust. I ustawy 

p.z.p. informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 1im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem jest Dyrektor Szkoły, ul. Kończycka 

3, 37-420 Rudnik nad Sanem.  

2) Administrator danych osobowych — Dyrektor Szkoły przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1im. Jana 

Pawła II w Rudniku nad Sanem,  

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,  

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Publiczna Szkołą 

Podstawową nr 1im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest Dyrektor Szkoły.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne,  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku 

gdy:  

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane,  

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  



- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,  

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa,  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:  

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu;  

e) prawo do przenoszenia danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 

lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki:  

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej przez Administratora.  

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji. w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 

osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

 

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

 

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 1im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych.  

 

9) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny. 

 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

 

11) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 



 

VIII. Załączniki: 

Załącznik 1 - Formularz oferty, 

Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy, 

Załącznik 4 - Wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


