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ZAPYTANIE CENOWE 
dotyczące przeprowadzenia rozeznania rynku dla 

zamówienia o wartości od 20.000  do 30 000 € netto 
 

1.Urząd Gminy w Łubnianach zaprasza do złożenia ofert na: „Sukcesywny zakup wraz z dostawą 
materiałów biurowych do Urzędu Gminy Łubniany” 
 
2.Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny zakup wraz z dostawą materiałów biurowych 
do Urzędu Gminy Łubniany określonych w załączniku nr 1. 
 
3.Istotne postanowienia umowy lub projekt umowy w formie załącznika do niniejszego zapytania.     
 

a)  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy 
Łubniany.  
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia 
sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem bądź mailem  
w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia. Przewiduje się składanie zamówień na 
dostawę dwa razy w ciągu miesiąca.  

 
b) Kryterium oceny ofert: najniższa cena   - 100 % 

(cena zawiera podatek VAT i wszystkie pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia)  
 

c) Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny za wszystkie elementy zamówienia 
wymienione w załączniku nr 1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty 
i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
zamawiającego. 

 
d) Oferty, które wpłynął po terminie, niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 
e)  Zamawiające zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez 
wyboru ofert.  
 

f) Zamawiający zastrzega sobie, że artykuły wytypowane w załączniku nr 1 do niniejszego 
zapytania są wybranymi artykułami biurowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty,  
porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 
g) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.  

 
h) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
 

i)  Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia  
o wyborze Wykonawcy.  
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j) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 
 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.  
 
4.Termin realizacji zamówienia : od  dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.  
 
5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać: 
- nazwę wykonawcy, 
- adres wykonawcy, 
- NIP wykonawcy, 
- termin realizacji zamówienia, 
- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
 
- wartość przedmiotu zamówienia na podstawie kosztorysu ofertowego, okres gwarancji, 
oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie  wnosi do niego 
zastrzeżeń (wymagane tylko przy robotach budowlanych) za: 
                               cenę netto ….……………………..zł (słownie: …………………………….. złotych) 
                               podatek VAT.....................zł (słownie: .………………………………złotych) 
                               cenę brutto.......................zł (słownie: …………………………….. złotych) 
 
6. Oferty należy złożyć w terminie do 17.01.2020 r. do Urzędu Gminy Łubniany ul. Opolska 104 46-024 
Łubniany, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na sukcesywny zakup wraz z dostawą 
materiałów biurowych do Urzędu Gminy Łubniany”.  
 
 
7. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
faktury.  
 
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Patrycja Zawadzka, Kierownik Referatu 
Inwestycji i Rozwoju; Monika Patrzek – Podinspektor ds. zamówień publicznych   tel. 77 42 70 597 
 

9. 1. 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 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 

1) administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łubniany. Dane kontaktowe:  

ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77 42 70 533. 

2) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest: Katarzyna Knap 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celach 

związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania poprzedzającego zawarcie umowy oraz umowa, w tym na 

podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
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5) w odniesieniu do danych osobowych zawartych w niniejszej umowie decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; dane nie zostaną 

również przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, 

6) dane będą przetwarzane przez okres przechowywania akt określony przez przepisy 

odrębne, jednak nie krócej niż do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających  

z niniejszej umowy, ustalonego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 

7) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w niniejszym postępowaniu 

 

2. Wykonawcy przysługuje: 

 

a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych, 

c) 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,  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.  

 

3. Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu 
 
 
 
 
 
Dnia...........................                                                     …………………………………. 
                                                                                               ( podpis oraz pieczątka osoby upoważnionej) 

 
 
Załączniki :  

1. Załącznik Nr 1 - Tabela z wykazem artykułów biurowych i eksploatacyjnych 
2. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy  
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