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Zaproszenie Ofertowe. 

 
Zaproszenie do składnia ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 

30.000 euro. 
 
 

1. Zamawiający Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”, ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo 
zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych CPV 15100000-9 – drób i produkty 
drobiowe  ( podstawowy koszyk). 

W zapytaniu ofertowym Zamawiający jednakowo traktuje wszystkich Wykonawców ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji  oraz równego traktowania 
Wykonawców według reguły jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2020 r.do 31.12.2020 r. 

Organizacja dostaw (terminy dostaw, godziny dostaw) przedstawiono w załączniku A – projekt umowy. 

3. Warunki płatności : termin płatności – 21 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy. Forma 
płatności – przelew  

5. Inne istotne warunki zamówienia: zamówienie zgodnie z Załącznikiem B – wykaz i przewidywana ilość 
produktów. 

6. Kryterium oceny ofert – cena 100 %,  

7. Sposób przygotowania oferty: 

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim 

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

w przypadku przesłania oferty w formie listowej, na kopercie należy umieścić napis: 
„Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych – drób i produkty drobiowe ( podstawowy 
koszyk).” 

8. Ofertę należy złożyć w terminie do godziny 09 :00, do dnia 23.12.2019 r. w formie:  
Otwarcie dnia 23.12.2019r, o godzinie 10:00. 

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres:  
Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”, ul. Słoneczna 14; 82 - 420 Ryjewo, lub,  

b) elektronicznej na adres e-mail: dom@dpsryjewo.pl 

 
 



9. Osoba do kontaktu: Jarosław Misiak tel. 55 277 42 36, 604 184 410 

10. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr DPS”SW”/4/D/2019 na 

Dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych – drób i produkty drobiowe (podstawowy 

koszyk) do Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie. 

Na podstawie  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, informujemy, że: 

1.Administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są dane osobowe jest Dom Pomocy 

Społecznej „Słoneczne Wzgórze”, ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo. Dane będą przetwarzane 

wyłącznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności DPS „SW” Ryjewo. 

2.Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  

ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo, email:dom@dpsryjewo.pl lub na adres elektronicznej 

skrzynki podawczej: http://epuap.gov.pl . W celu przesłania dokumentu do DPS należy założyć 

konto (założenie konta jest bezpłatne), zalogować się jako użytkownik w platformie e-puap, 

przejść do katalogu usług i wybrać urząd do którego chcemy przesłać dokument, szczegóły w 

instrukcji użytkownika. 

3.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo, email: 

dom@dpsryjewo.pl oraz na adres elektronicznej skrzynki podawczej: http://epuap.gov.pl  
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego „Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych – drób i 
produkty drobiowe (podstawowy koszyk)”prowadzonym w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne 
Wzgórze” w Ryjewie w związku z art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który 
stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze.  
5. Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 
niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 
oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 
1843) 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały zebrane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz zgodnie z zasadami 

archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 

dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i 

brakowania dokumentacji niearchiwalnej,  oraz uregulowań wewnętrznych DPS „SW” w 

Ryjewie  w wymienionym zakresie.   

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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; 

nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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.  

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 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 ustawą Pzp 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. 

 

 
 

Uwagi: 

Załącznik A – wzór umowy 

Załącznik B – wykaz i przewidywana ilość produktów 

 ………………………………………………………..……………… 
(podpis pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za dokonanie zamówienia) 


