
   Ogłoszenie                                                                                                                                 

o  rozpoczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                                 

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro. 

                                                                                                     

DYREKTOR   

   Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                                                                

pnz.  “Zakup drzwi aluminiowych do pomieszczeń dydaktycznych w budynku szkoły A” 

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro                                                            

 Zapytanie ofertowe znak:  CKZiU.26.  24 .2018 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2017 r. 

poz.1579- Tekst jednolity ze zm.), zgodnie z REGULAMINEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Przedmiot zamówienia: 

 1) Zakup drzwi aluminiowych wewnętrznych, pełnych , otwieranych na zewnątrz 

(aluminium zimne) w ilości 15 sztuk wg. własnego obmiaru.   

2.  Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie                                     

e-mail: ckziulapanow@gmail.com  /tel /14 685 34 19 

3. Termin realizacji zamówienia: 2018-12-17 

4. Kryteria oceny ofert:  cena   brutto -100%    

Na wybór końcowy najkorzystniejszej oferty może mieć wpływ  ocena oferty jako całości przez 

Zamawiającego. 

 5. Oferty należy składać : w terminie do dnia 09.11.2018 r. do godziny 12.00 za pośrednictwem 

poczty elektronicznej z podpisami osób upowazionych  na adres: - e-mail: ckziulapanow@gmail.com  

lub dostarczyć  na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie,                   

32-740 Łapanów 32                                      

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.11.2018 r. o godz. 13.00 

7. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie jak na 

załączonym formularzu ofertowym. 
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8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi/Wykonawców / oferentów/  

niezwłocznie, przesyłając informację droga elektroniczną na wskazany adres.                                                                             

10. Sposób przygotowania oferty:  

 Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą  

i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe na zadanie „…………….” lub 

przesłać meillem zeskanowane z podpisem osób upoważnionych. 

 Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Pani Maria Migdał.                                       

tel.  (14) 685 34 19    w godz. 8.00-14.00.  

  

Łapanów, dnia 2018-11-05                                            Dyrektor 

                                                                                      Marcin Budzyn 

 Załącznik:  

1. druk oferty 

2. druk umowy 

3. oświadczenie RODO 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



OFERTA 
 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie 

32-740 Łapanów 32 

 

    Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

prowadzone  w trybie „zapytania ofertowego” pnz. „Zakup drzwi aluminiowych                                      

do pomieszczeń dydaktycznych w budynku szkoły A”   my niżej podpisani występujący           

w imieniu FIRMY ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

1. Oferujemy sprzedaż -15 sztuk drzwi aluminiowych (wg własnego obmiaru jak w ofercie 

cenowej ) za kwotę NETTO: .........................................................   zł (słownie złotych: 

 ............................................................................................................................................ )  

BRUTTO:  ..........................................................................................................................  

łącznie z podatkiem VAT. W tym VAT- ….% - ……………….. zł. 

Cena drzwi zawiera demontaż, montaż drzwi i utylizację.  

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie  ........................................................  

3. Oświadczamy, że udzielamy ................ miesięcy gwarancji na  ..........................................  

4. Oświadczamy, że pomiaru drzwi do wymiany w ilości 15 sztuk sami wykonaliśmy.   

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które stanowią załącznik 

do oferty. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy na 

określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Oświadczamy, że oferujemy następujące warunki płatności: przelew 14 dni .                                   

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą  przez okres ........ dni od upływu terminu 

składania ofert. 

6. Ofertę niniejszą składamy na............... kolejno ponumerowanych stronach. 

7.  Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Konstrukcje drzwi ( oferta cenowa) 

2) Druk umowy (podpisany) 

3) Oświadczenie RODO 
 

Oświadczam(y),  że : 

          1) posiadamy   uprawnienia    niezbędne   do   wykonania   działalności  lub  czynności 

    określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

           4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. 

 Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał                    

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Dnia, ...................................... 

(podpis uprawnionego Wykonawcy) 



..................................................... 
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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”,  
 
informuję, że: 
 
1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/ jest Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie, 32-740 Łapanów 32. 
 
2  kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w CKZiU w Łapanowie można uzyskać pisząc na adres Administratora 
lub telefonicznie nr 14 6853419, e-mail: ckziulapanow@gmail.com; 
 
3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie/,  prowadzonym 

w trybie   zapytania ofertowego pn:” Zakup drzwi do pomieszczeń dydaktycznych w budynku A” 

 
4  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. 
z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
 
5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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; 
 
6  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;  
 
7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO; 
 
8 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; 
 
9 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. 
 

Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej 

…………………………………………………….. 
                (data i podpis osoby przekazującej dane osobowe) 
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UMOWA    Nr  … /18 

 
 
zawarta w  dniu  ……………………………………   pomiędzy  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, 32-740 Łapanów 32 
zwanym dalej Zamawiającym    reprezentowanym   przez 
              
1.    …………………………..- dyrektora 
2………………………           -  głównego księgowego 
 a                                                                                                                                           
Firmą „…………………………………………….  zwanym dalej    Wykonawcą reprezentowanym przez: 
 

1. Pana  ……………………………………………….. - Wykonawcę 
 

§ 1 
 
Zakupujemy,  15 sztuk drzwi  aluminiowych, jednoskrzydłowych zgodnie z ofertą i obmiarem 

 

§ 2 
 
Ustala się następujący termin realizacji zadania:  17.12.2018 r., 
Udziela się gwarancji  na drzwi -………………………. . 

§ 3 
 

1.Wynagrodzenie  ustala  się w oparciu o zapytanie  ofertowe : …………………………. 

NETTO złotych, wartość brutto; ……………………. złote /słownie:…………………… 

……………………………………….. / w tym: VAT …% - ……………….. zł. 

     2.  Płatność na podstawie wystawionej faktury w  terminie 14 dni od daty jej  

      otrzymania po wykonaniu  każdorazowo usługi. 

     3.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne dla  

       zrealizowania przedmiotu oferty (demontaż , montaż, utylizację). 

  

§ 4 
 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odnośne przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze do tej 

ustawy. 

§ 5 
 

Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji umowy będą rozwiązywane polubownie, 

w przypadku innym niż polubowny spory będą załatwiane przez właściwy Sąd Gospodarczy 

w Tarnowie. 

§ 6 
 

Umowę sporządzono w 2 - ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla  każdej ze stron . 

 

 

WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJACY 
 
 



 
 
 

 

 
 

    

 

 

 

 
 
 
 


