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Warszawa, 12.06.2019 r. 

 

Znak sprawy: RWT/BZ/DINW/272-REG/204/43/2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa zaprasza do złożenia 

oferty cenowej na dostawę asortymentu barowego i sprzętu gastronomicznego wraz z rozładunkiem  

i montażem do AMW REWITA Sp. z o.o. w Oddziałach Rewita: Rogowo, Jurata i Rynia. 

Zamawiający: 

AMW REWITA Sp. z o.o. 
ul. Św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa 
NIP: 701 030 24 56, Regon: 142 990 254 
Osoba do kontaktu:  Natalia Łepik, e-mail: n.lepik@rewita.pl 
 
I.    Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa asortymentu barowego i sprzętu gastronomicznego wraz z 

rozładunkiem i montażem do Oddziałów AMW REWITA Sp. z o.o. z podziałem na  
4 części zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik  
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia według poniższego wykazu: 
 
Część 1: Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno Gryfickie; 
Część 2: Rewita Jurata, ul. Helska 2, 84-150 Hel; 
Część 3: Rewita Rynia, ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi; 

3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni bezpłatne dostarczenie asortymentu barowego  
i sprzętu gastronomicznego do Oddziałów Zamawiającego oraz ich instalację i konfigurację; 

4. Zamawiający wymaga, aby każde urządzenie spełniało parametry techniczne i jakościowe nie gorsze 
niż określone w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna urządzeń. 

5. Zamawiający wymaga aby oferta składana przez Oferenta uwzględniał wszystkie dodatkowe 
komponenty niezbędne do właściwego montażu i funkcjonowania dostarczonego 
asortymentu barowego i sprzętu gastronomicznego. 

6. Zamawiający wymaga, aby urządzenia będące przedmiotem zamówienia były fabrycznie nowe.  
 

II. Kryterium wyboru oferty: 
 

1. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu o najniższej cenie 
ofertowej brutto za wykonanie zamówienia oraz najszybszym czasie dostarczenia urządzeń, która tym 
samym uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena i termin dostarczenia urządzeń tj.: 
cena brutto = 70% - 70 pkt ,  
termin dostarczenia urządzeń = 30% - 30 pkt 
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2. Oferty zostaną ocenione następująco: 

 Punkty przyznane za cenę brutto : 
[ Najniższa cena (spośród ofert niepodlegających odrzuceniu) / cena badanej oferty ] *70pkt 

 

 Punkty przyznane za termin :  
Termin równy   7 dni – 30 pkt 
Termin równy 14 dni – 20 pkt 
Termin równy 21 dni – 10 pkt 
 

Wynik zostanie przedstawiony w  punktach. 
3. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert do zapytania 
ofertowego. 

 
III. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów: 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim; 
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy mogą przekazywać 

drogą elektroniczną. 
 

IV. Termin składania ofert: 
 

Ofertę należy złożyć do dnia 17.06.2019 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@rewita.pl z tytułem: 

„Oferta na dostawę asortymentu barowego i sprzętu gastronomicznego wraz z rozładunkiem i montażem do AMW 

REWITA Sp. z o.o. w Oddziałach Rewita: Rogowo, Jurata i Rynia”. 

V. Pozostałe informacje: 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych 

(e-mail/telefon) po otrzymaniu ofert; 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury na każdym jej etapie bez podania 

przyczyny, a Wykonawca nie ma prawa z tego tytułu do żadnych roszczeń; 
3. Brak odpowiedzi ze strony Spółki nie stanowi przyjęcia oferty; 
4. Zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do złożenia ofert i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu 

cywilnego. 
 

VI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 

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 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informujemy, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 
15, 03-310 Warszawa; 
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 inspektorem ochrony danych osobowych w AMW REWITA Sp.  z o.o. jest Pani Agnieszka Radtke, 
kontakt: adres e-mail iod@rewita.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b RODO prowadzonym zgodnie z Regulaminem zakupów w AMW Sp. z o.o.; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie 
swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 6 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
przenoszenia danych. 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji 

przedmiotu umowy 

 
 
Załączniki: 
1. Opis Przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna urządzeń; 
2. Formularz ofertowy; 
3. Wzór umowy.  
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