
MZZ� /D-397/2022        Załącznik nr 4 
do Regulaminu udzielania zamo� wien�  publicznych 

o wartoś�ci śzacunkowej nieprzekraczającej wyraz&onej w złotych
ro� wnowartoś�ci kwoty 130 000 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Gmina Miaśto Rześzo� w- Miejśki Ześpo� ł Z� łobko� w, ul. Dąbrowśkiego 73, 
35-040 Rześzo� w

2.  Przedmiot  zamo� wienia: Przedmiotem  zamo� wienia  jeśt  śukceśywna  dośtawa  pieczywa  
i  wyrobo� w  cukierniczych  do  z& łobko� w  wchodzących  w  śkład  Miejśkiego  Ześpołu  Z� łobko� w  
w Rześzowie. 

Warunkiem  zrealizowania  zamo� wienia  jeśt  Sukceśywna  dośtawa  właśnym  tranśportem,  na
właśny kośzt i na właśne ryzyko w miejśce wśkazane przez Zamawiającego.
Szczego� łowy opiś przedmiotu zamo� wienia śtanowi załącznik nr 1 do  umowy.
Wykonawca ponośi odpowiedzialnoś�c� za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.
Dośtarczony towar muśi byc�  dobrej jakoś�ci, ś�wiez&y, bez uśzkodzen�  i nadający śię do śpoz&ycia,
takz&e zgodnie z nazwą, gramaturą i ceną zawartą w ofercie.    

3. Termin realizacji zamo� wienia: od 02.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

4. Kryteria oceny oferty:

a) Cena (waga 100%)

5. Inne iśtotne warunki zamo� wienia:

Na  podśtawie  art.  7  uśt.  1  w  zw.  z  uśt.  9  uśtawy   z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  
o  śzczego� lnych  rozwiązaniach  w  zakreśie  przeciwdziałania  wśpieraniu  agreśji  na
Ukrainę  oraz  śłuz&ących  ochronie  bezpieczen� śtwa  narodowego  z  pośtępowania  
o udzielenie zamo� wienia wyklucza śię:

wykonawcę  oraz  ucześtnika  konkurśu  wymienionego  w  wykazach  okreś�lonych  
w rozporządzeniu  765/2006  i  rozporządzeniu 269/2014 albo wpiśanego na liśtę  na
podśtawie  decyzji  w  śprawie  wpiśu  na  liśtę  rozśtrzygającej  o  zaśtośowaniu  ś�rodka,
 o kto� rym mowa w art. 1 pkt 3 uśtawy;
wykonawcę  oraz  ucześtnika  konkurśu,  kto� rego  beneficjentem  rzeczywiśtym  
w rozumieniu uśtawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finanśowaniu terroryzmu  (Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  593  i  655)  jeśt  ośoba  wymieniona  
w wykazach okreś� lonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpiśana na liśtę lub będąca takim beneficjentem rzeczywiśtym od dnia 24 lutego 2022
r.,  o  ile  zośtała  wpiśana  na  liśtę  na  podśtawie  decyzji  w  śprawie  wpiśu  na  liśtę
rozśtrzygającej o zaśtośowaniu ś�rodka, o kto� rym mowa w art. 1 pkt 3 uśtawy;
wykonawcę oraz ucześtnika konkurśu, kto� rego jednośtką dominującą w rozumieniu art.
3 uśt. 1 pkt 37 uśtawy z dnia 29 wrześ�nia 1994 r. o rachunkowoś�ci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106), jeśt podmiot wymieniony w wykazach okreś�lonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpiśany na liśtę lub będący taką jednośtką



dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zośtał wpiśany na liśtę na podśtawie decyzji
w śprawie wpiśu na liśtę rozśtrzygającej o zaśtośowaniu ś�rodka, o kto� rym mowa w art. 1
pkt  3  uśtawy.  Powyz&śze  wykluczenie  naśtępowac�  będzie  na  okreś  trwania  ww.
Okolicznoś�ci.
Składając  ofertę  Wykonawca  potwierdza,  z&e  nie  zachodzą  w  śtośunku  do  niego
powyz&śze podśtawy wykluczenia. 
Wykonawca podczaś realizacji zamo� wienia zobowiązany jeśt do prześtrzegania zapiśo� w
w/w  uśtawy  w  zakreśie  materiało� w  uz&ytych  w  trakcie  wykonania  umowy,  
w śzczego� lnoś�ci art. 8.  

Zamawiający zaśtrzega śobie prawo do wzywania Wykonawco� w w celu uzupełnienia
dokumento� w w przypadku ofert  wadliwych i/lub niekompletnych.  W przypadku gdy
Wykonawca, kto� rego oferta zośtała wybrana jako najkorzyśtniejśza będzie uchylał śię
od  zawarcia  umowy  Zamawiający  moz&e  wybrac�  ofertę  najkorzyśtniejśzą  śpoś�ro� d
pozośtałych  ofert. Oferty  niekompletne  oraz  wyśłane  po  wyznaczonym  terminie  nie
będą rozpatrywane.

W przypadku śkładania oferty przez ośobę upowaz&nioną, nalez&y do oferty dołączyc� 
dokumenty potwierdzające ten fakt (pełnomocnictwo).

Zamawiający  zaśtrzega  śobie  prawo  do  uniewaz&nienia  pośtępowania  bez  podania
przyczyny.

6. Spośo� b przygotowania oferty .

Ofertę śporządzic� nalez&y na załączonym druku „OFERTA” ( załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego).

Ofertę śporządzic� nalez&y w języku polśkim, w formie piśemnej, na maśzynie, 
komputerze, nieś�cieralnym atramentem lub długopiśem. Oferta winna byc� podpiśana 
przez ośobę upowaz&nioną. W przypadku śkładania oferty w śiedzibie zamawiającego lub
pocztą na kopercie nalez&y umieś�cic� napiś : Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów 
cukierniczych do żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie.

Ofertę  złoz&yc�  moz&na  ośobiś�cie  w  śiedzibie  Zamawiającego,  pocztą  lub  pocztą
elektroniczną naadreś agata.grodzka@mzz.reśman.pl  , barbara.auguśtyn@mzz.reśman.pl  

7. Miejśce i termin złoz&enia oferty. 

Miejśki Ześpo� ł Z� łobko� w, ul. Dąbrowśkiego 73, 35-040 Rześzo� w.

Ofertę złoz&yc� nalez&y do dnia  27  .10.2022 r.  

Ośoba uprawniona do kontaktu:   Agata Grodzka tel.    17 748 11 34, Barbara Auguśtyn 
tel.  17 748 11 46

 

                                                                                                                            

                                                              

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

                                                                                                [data, podpiś Zamawiającego] 

mailto:agata.grodzka@mzz.resman.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podśtawie Ogo� lnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, z&e:

1. Administrator danych:
Adminiśtratorem danych jeśt Miejśki Ześpo� ł Z� łobko� w w Rześzowie, ul. Jarośława
Dąbrowśkiego 73, 35-040 Rześzo� w reprezentowany przez Dyrektora Miejśkiego
Ześpołu Z� łobko� w.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt  z  Inśpektorem  Ochrony  Danych  moz& liwy  jeśt  poprzez  adreś  e-mail:
iod1@erześzow.pl, lub piśemnie na adreś adminiśtratora danych.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Pan� śtwa dane ośobowe przetwarzane będą:
a) na etapie pośtępowania o udzielenie zamo� wienia: na podśtawie art. 6 uśt. 1

lit. c RODO w związku z art. 2 uśt. 1 pkt 1 uśtawy z dnia 11 wrześ�nia 2020 r.
Prawo  zamo� wien�  publicznych  w  celu  związanym  z  pośtępowaniem  o
udzielenie zamo� wienia publicznego poniz&ej 130 000 złotych, prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego.

b) na etapie zawierania umowy:  na podśtawie art. 6 uśt. 1 lit.  b RODO w celu
zawarcia i prawidłowego wykonania umowy, kto� rej przedmiotem jeśt: 

                    Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do żłobków wchodzący
                       w  skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie.

4. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami  Pan� śtwa  danych  ośobowych  będą  ośoby  lub  podmioty,  kto� rym
udośtępniona zośtanie dokumentacja pośtępowania w oparciu o uśtawę z dnia 6
wrześ�nia  2001  r  o  dośtępie  do  informacji  publicznej,  oraz  inne  podmioty
upowaz&nione  na  podśtawie  przepiśo� w  ogo� lnych,  oraz  inśtytucje  na  mocy
wiąz&ących umo� w (np.  w celu rozliczenia ś�rodko� w unijnych,  w celu rozliczenia
ś�rodko� w publicznych). 

5. Okres przechowywania danych osobowych:
Pan� śtwa dane ośobowe będą przechowywane, zgodnie z uśtawą z dnia 14 lipca
1983 r.  o narodowym zaśobie archiwalnym i  archiwach,  oraz załącznikiem do
ww. uśtawy okreś�lającym okreśy archiwizowania dokumento� w, przez okreś 5 lat
od  dnia  zakon� czenia  pośtępowania  o  udzielenie  zamo� wienia,  a  umowy  przez
okreś 10 lat. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przyśługuje Pani/Panu ma prawo do:
a) dośtępu  do  danych  ośobowych  i  ich  poprawiania  (śprośtowania)  –  na

zaśadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;
b) z&ądania uśunięcia danych ośobowych – na zaśadach przewidzianych w art. 17

RODO; 
c) ograniczenia  przetwarzania  danych  ośobowych  –  na  zaśadach

przewidzianych w art. 18 RODO;



d) wnieśienia śkargi do organu nadzorczego właś�ciwego w śprawach ochrony
danych ośobowych, kto� rym jeśt Preześ Urzędu Ochrony Danych Ośobowych
(ul.  Stawki  2,  00-193  Warśzawa),  w  śytuacji  uznania,  z&e  podczaś
przetwarzania  Pani/Pana  danych  ośobowych  Adminiśtrator  naruśzył
przepiśy RODO.

7. Inne informacje:
Podanie danych ośobowych jeśt obowiązkowe, w przypadku niepodania danych
nie  będzie  moz& liwy  udział  w  pośtępowaniu  o  udzielenie  zamo� wienia  poniz&ej
130 000 zł.

8. Dane  ośobowe  nie  będą  przetwarzane  w  celu  zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane. 


