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PROKURATURA OKREGOWA

PO VII WB 262.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwigzku z prowadzonym przez Prokurature Okregowa w Zielone| Gorze
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego 0 wartosci ponizej 30 000 euro,
zapraszam do zlozenia oferty na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych srodk6w
czystosci dla prokuratur okregu ziclonogérskiego, zgodnie z ponizszymi warunkami.

1. Przedmiotem zaméwienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych srodkéw
ezystosci dla prokuratur okregu zielonogorskiego, wymienionych w pozycjach 1 — 28
formularza ofertowego (stanowigcego zalgcznik nr 1 do niniejszego zapytania).

2. Dla mozliwosci zrealizowania petnego zaméwienia i zagwarantowania dostepnosci
pelnego asortymentu wskazanego w formularzu ofertowym, ztozona przez
wykonawee oferta musi zawieraé informacje 0 cenach jednostkowych wszystkich
wskazanych Srodkow czystosei .

3. Dostawy bedg realizowane zgodnie z zaméwieniem, przeslanym faksem lub droga
elektroniczna, przestanym przez osobe odpowiedzialna za realizacje przedmiotu
umowy ze strony zamawiajacego.

4. Zamawiajgcy bedzie skladal zaméwienia na Srodki czystosci_ w  terminach
iil h uzaleznionych od jego biezacych potrzeb.

5. Ceny jednostkowe za poszezegélne srodki czystosci nie moga ulec zmianie wcalym
okresie trwania umowy, a takze obejmuja wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zaméwienia oraz koszty towarzyszace, konieczne do poniesienia przez wykonawc¢
z tytulu realizacji przedmiotu zamowienia i uwzgledniaja wszelkie czynnosci
zwigzanez prawidlowa, terminowg dostawa przedmiotu zaméwienia.

6. Wielkosé przedmiotu dostawy moze ulec wahaniom w wyniku zmniejszenia
lub zwiekszenia zapotrzebowania zamawiajacego, zgodne z rzeczywistymi
potrzebami.

7. Podane w formularzu ofertowym wartoScisq liczbami orientacyjnymi, stuzacymi do
oszacowania wielkosci i wartosci niniejszego zaméwienia. Zaméwienia na dostawy
Srodkéw czystosci w ramach niniejszej umowy beda odpowiadaly biezacym
potrzebom poszezegdlnych jednostek. Wykonawcom nie przystuguja roszezenia
z tytulu zaméwie innych ilosei srodk6w czystosei_, niz tych wskazanych
w formularzu ofertowym.



8. Wykonawea bedzie dostarczat przedmiot zaméwienia do siedzib zamawiajacego
wymienionych w zatgczniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w dni robocze
w godzinach od 8:00 do 14:00.

9, Wykonawea, na sw6j koszt i ryzyko, dostarezy oraz wniesie przedmiot zaméwienia
do pomieszezet magazynowych lub biurowych wskazanych przez upowaznionego
pracownika, w poszezegdInych siedzibach zamawiajacego, objetych wykazem
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

10, Wykonawea zobowiazuje si¢ do realizacji skladanych zaméwien w terminie 5 dni
roboczych od dnia zlozenia zaméwienia.

11.Opakowania, w ktérych dostarczone zostang Srodki czystosci, muszqa_posiadaé
ezytelng nazwe producenta z widocznym logo, terminem przydatnosci do uzytku.

12.W  przypadku braku  zaméwionego asortymentu. wykonawca zobowiazany
jest powiadomié 0 tym zamawiajacego i uzgodnié moéliwosé dostarczenia
zastepezego towaru o nie gorszych standardach niz zaméwiony, albo wykonanie
dostawy w innym terminie, nie dluzszym jednak niz 7 dni kalendarzowych od chwili
zlozenia zaméwienia.

13.Wykonawea odpowiada za wady fizyczne i jakosciowe dostarczanego towaru.
Wykonawea wramach gwaraneji zobowigzuje sig wymienié produkt na wolny od
wad ,zgodnyz oferta, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia.

14, Czas trwania umowy: 24 miesigce.
15.Za zakoficzenie trwania umowy uznaje si¢ dzieh, w ktorym umowa wygasa

2 powodu uplywu okresu, na ktéry zostata zawarta lub wezesniej — w wyniku
wyezerpania Igcznej kwoty wynagrodzenia brutto, przewidywanego na realizaci¢
umowyna dostawe srodkéw czystosci.

16.Rozliczenie bedzie nastepowaé po kazdorazowej realizacji dostawy zgodnie z cena
jednostkowa wskazang w formularzu ofertowym. Faktury beda wystawiane na
Prokurature Okregowa w Zielonej Gorze jako platnika z zaznaczeniem, ktorej
jednostki dotyeza. Faktury nalezy wysyta¢ na adres poszczegéInych prokuratur,

ch dostawydotyeza.
platnosci faktury ustala sig na 30 dni od daty wplywu faktury do siedziby

zamawiajgcego. Platnosé zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wykonawcy
wskazanynafakturze.

18. Przy wyborze oferty, zamawiajacy bedzie sig kierowal nastepujacymi kryteriami:

Lp. Kryterium Waga oceny
1,|Cena oferty 95%
2,

_|
Zatrudnienie os6b niepetnosprawnych 3%



19, Sposdb obliczenia wartosci punktowej oferty (P):

Kryterium: cena brutto oferty (P1) - 95 %
Za spelnienie tego kryterium zamawiajacy moze przyznaé maksymalnie 95 punktow.
Wartosé punktowa tego kryterium zostanie obliczona w nastepujacy spos6b:

najnizsza zaoferowana cena
Hosé punktow= brutto x95

cena badanej oferty brutto

Do obliczeh uwzgledniona bedzie calkowita wartosébrutto_zgodna
z wypelnionym przez wykonaweg formularzem ofertowym (zalgcznik nr 1).

Kryterium: cena brutto oferty (P2)—5 %
Za spelnienie tego kryterium zamawiajacy moze przyznaé maksymalnie 5 punktow.
Wartosé punktowa tego kryterium zostanie obliczona w nastepujacy sposdb:

okres gwaraneji badanej oferty
najdluzszy okres gwarancji

Hose punktow =

Wykonawea lcznie otrzyma punktéw P = P1 + P2.

20. Zamawiajacy moze prowadzié dodatkowe negocjacje na prosbe wykonawcy.
21.Oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z ilosciq uzyskanych punktow. Realizacja

zamowienia zostanie powierzona wykonawcy, ktrego oferta uzyska najwyzszq ilosé
punktéw zgodnie z wzorem okreslonym w pkt 19.

22.Jezeli wykonawea, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego, zamawiajacy moze wybra¢ oferte
najkorzystniejszq sposréd pozostalych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny.

23.Osoba wskazana do kontaktu ze strony zamawiajgcego w sprawach dotyczacych
niniejszego zapytanic ofertowego jest:
Tomasz Holowko
tel. 68 329 18 61

e-mail: tholowko@zielona-gora.po.gov.pl
24.Na oferte sktada sig wypetniony i podpisany druk formularza ofertowego,

przeslanego drogg elektroniczna, na adres e-mail wskazany w= pkt 23

lub dostarczonego do Prokuratury Okregowej w Zielone} Gorzeul. Partyzantow 42,
66-332 Zielona Gora



25. Termin sktadania ofert uplywa w dniu 27.07.2020 r.

Prokurator

Jarostaw
Zatacani

ie

1/ formularz ofertowy
2/ wykaz siedzib Zamawiajacego
3/ klauzula informacyjna RODO
4/ wz6r umowy

TH



PO ViIWB 262.11.2020
Zalacznik nr4 do zapytania ofertowego -formularz ofertowy na dostawe érodkéw ezystosel
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Zatqcznik nr 2 do zapytania ofertowego

WYKAZ

sygn. PO VII WB 262.11.2020

jednostek organizacyjnych prokuratur okregu zielonogérskiego

. Prokuratura Okregowaw Zielonej Gérze
ul, Partyzantéw 42 tel.68 3291861

Prokuratura Rejonowa w Zielonej Gérze
ul. Partyzantéw 42 tel. 68 3291800

Prokuratura Rejonowa w Krosnie Odrzafiskim
ul. Piastow 10L, tel. 68 3838930

Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli

ul, Pilsudskiego 38 tel, 68 3870305

Prokuratura Rejonowa w Swiebodzinie

ul, Poznaiiska 10 tel. 68 3822638

Prokuratura Rejonowa we Wschowie
ul, Garbarska 11 tel. 65 5407978

Prokuratura Rejonowa w Zaganiu
ul. Dworcowa 57 tel. 68 3772170

Prokuratura Rejonowa wZarach
ul, Gornoslaska 17 tel. 68 3639307



Zalgcznik nr 3 do zapytania ofertowego
sygn. PO VII WB 262.11.2020

Klauzula informacyjna (RODO)

zwiqzana z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego

prowadzonym w Prokuraturze Okregowej w Zielonej Gorze

Zgodnie z art, 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w_ sprawie ochrony sob  fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie 0 ochronie
danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dale) ,RODO”, Prokuratura Okregowa
w Zielonej Gérze informuje, ze:

Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okregowa z siedziba pray
ul, Partyzantow 42 w=Zielonej Gorze tel. 68 32 91700, e-mail

sekretariat@ziclona-gora.po.gov.pl_—_reprezentowana —przez_-Prokuratora
Okregowego w Ziclonej Gorze;
Inspektorem ochrony danych jest Joanna Czestochowska, tel. 68 32 91 737,

iod@zielona-gora.po.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
oraz art. 6 ust, | lit. c RODO w zw.z przepisami ustawy z dnia 29 styeznia 2004r.
Prawo zaméwier publicznych, dalej ,ustawa Pzp", weelu zwigzanym
zpostepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego na dostawe srodkow
czystosci dla prokuratur okregu zielonogérskiego, sygn. PO VII WB 262.11.2020
prowadzonym wtrybie procedury udzielania zaméwieh publicznych, ktérych
wartosé nie przekracza wyrazonej wztotych rownowartosci 30 000 euro;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga byé osoby lub podmioty, ktérym
moze zostaé udostepniona dokumentacja postgpowania woparciuoart. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres4lat od dnia zakoficzenia postepowania o udzielenie zaméwienia,
a jezeli czas trwania umowy przekracza4lata, okres przechowywania obejmuje
caly czas trwania umowy;
Dane osobowe nie beda przekazywane do paistw trzecich lub organizacji
migdzynarodowych
obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyezacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwiazanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp;

e- mai



* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
Wwspos6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

* posiada Pani/Pan:
~ na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana

dot;
— na podstaw

osobowych’;
— na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowychzzastrzezeniem przypadk6w, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO**;

~ prawodo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:
~ w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych

osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowawart. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawosprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawq prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

=
*

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé

zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze
naruszaé integralnosci protokolu oraz jego zatgeznikéw.

— “ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z wwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa czlonkowskiego.



Zalgcznik nr 4 do zapytania ofertowego
sygn. PO VII WB 262.11.2020

UMOWA NY .....
dnia 2020 r. wZielone} Gérze pomigdzy:

Prokuraturg Okregowa w Zielonej Gérze z siedziba w Ziclone) Gorze, przy
ul, Partyzantéw 42, 65-332 Zielona Géra, REGON 000000448, NIP 929-14-56-582,
zwangdale Zamawiajqcym, reprezentowanym przez:

a:
firma . z siedziba w g

NIP. seerssiass ‘

REGON. wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
zwangdale} ,, Wykonawea” reprezentowanym przez:

zwanymi dalej lacznie Stronami, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Na mocy niniejszej umowy Wykonawea zobowigzuje sig do dostarezenia

Zamawiajacemu Srodkéw czystosci zgodnie z zlozong oferta — zalgcznikiem nr 1 do

niniejszej umowy.

§2
Umowata jest zawarta na okres miesigce, tj. od dnia podpisania umowy do dnia

07.2020r. lub do wykorzystania kwoty okreslonej w § 8 niniejszej umowy.

§3
Wielkosé przedmiotu dostawy moze ulec wahaniom w wyniku zmniejszenia lub

zwigkszenia zapotrzebowania Zamawiajacego.

$4
1. Dostawy bedq realizowane na biezqco. Zaméwienia bedq skladane przez

Zamawiajacego telefonicznie lub faksem stosownie do wystepujqcych potrzeb.
2. Wykonawea dostarezy zaméwiony towar w ciggu 3 dni, od momentu zlozenia

zaméwienia swoim transportem bezposrednio do siedzib prokuratur objetych wykazem w

zalaczniku nr | do niniejszej umowy.



3. Sposéb i szezegdtowe warunki wykonania dostawbeda uzgadniane przez Wykonawee

z pracownikiem Zamawiajgcego, Tomaszem Hotowkotel. 68 329-18-61, 507119907

4. W przypadku braku zaméwionego asortymentu Wykonawea jest zobowigzany

powiadomié Zamawiajqcego i uzgodnié mozliwosé dostarczenia zastepczego artykutu lub

materiatu o nie gorszych parametrach niz zamowiony.
5. Wykonawea odpowiada za szkody wynikle podezas transportu i roziadunku

zaméwionych artykutowi materiatow.

gs
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecania dostawy innemu Wykonawey niz

Wykonawea, z ktorym zawart niniejszq umowe w nastepujacych przypadkach:

a) nie wywigzania sig z terminowej dostawy zaméwionego asortymentu przez

Wykonawees

b) niskiej jakoSci dostarczonego asortymentu.

2. W przypadku zlecenia dostawy innemu Wykonawey, Zamawiajacy obciazy

Wykonawce,z ktérym zawart niniejszq umower6znica cen pomiedzy cenami ujetymi w

formularzu oferty cenowej a cenami asortymentu dostarezonego przez innego

Wykonawee.

$6
1. Zamawiajacy sprawdzi przedmiot umowyprzy kaéde} dostawie i w razie stwierdzenia

nieprawidlowosci zlozy pisemna reklamacjg do Wykonawey w terminie do 1 dnia

roboczego od stwierdzenia usterki. Uzgodnienie w sprawie reklamacji moze zostaé

dokonane telefonicznie.
2. Wykonawea reklamacj¢ rozpatrzy i udzieli odpowiedzi w ciggu 2 dni. W przypadku

brakowasortymentowych Wykonawea niezwlocznie uzupetni brakujacy towar.

§7
Wykonawea oswiadeza, ze udziela gwarancji trwatosci na swoje produkty na okres

6 miesigcy liezqc od dnia dostawy towaru.

§8



Wartosé przedmiotu umowy w calym okresie jej trwania okresla oferta cenowa zlozona

przez Wykonawegi wynosi: zt brutto (stownie:).

§9
Strony ustalaja, ze platnosé bedzie realizowana na konto Wykonawcy na podstawie faktur

VATwystawionych przez Wykonawee, wterminic 30 dni od daty otrzymania faktury

przez Zamawiajqcego.

Za termin zaplaty strony przyjmuja datg obcigzenia_ rachunku  bankowego

Zamawiajacego.

g10

Powtarzajace niewywiazywanie sig Wykonawey z postanowien niniejszej_umowy,

a w szezegélnosci nieterminowa badé niezgodna pod wzglgdem asortymentu lub ilosci
z zamowieniem realizacja dostaw, powtarzajace si¢ uchybienia w jakosci dostarezanych

wyrobéw lub ich terminéw waznosci, upowaznia Zamawiajqacego do rozwiazania umowy

ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawey do naliczania kar umownych,

gu
Zamawiajgcy zastrzega sobie, w sytuacjach tego wymagajgcych, prawo rezygnacji

Z nicktérych pozycji zaméwienia lub odstapienia od dalszego wykonania umowy.

g12
1.Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cy ym, Zamawiajacy moze odstapié

od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym.

2.Odstapienie od umowy w wypadku okreSlonym wust. 1 powinno nastapié w terminie

miesigca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

3. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawca moze zadaé wynagrodzenia jedynie za

ezesé umowy wykonanej od daty odstapienia.

§13
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowiag kary umowne:

a) Wykonawea zaplaci Zamawiajqcemu karg umowna w nastepujacych sytuacjach:



- za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy — kwotg rowng 10% wartosci brutto

pozostatej do zrealizowania, czeSci umowy,
= za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy - 1% wartosci brutto

niedostarczonego towaru za kazdy dzich opéénienia.

b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do

wartosei rzeczywiscie poniesionej szkody, gdy powstala szkoda przewyzsza wysokosé

kar umownych.,

gi4
Wszelkie ewentualne spory wynikte z tytulu niniejszej umowyrozpatrywane bedg przez

rzeczowo wlasciwySad dla miasta Zielona Gora.

g15
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej w postaci

aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa maja zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego.

§17
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

Zalaczniki do umowy

Zatacznik 1 - Zestawienie cenowe
Zalacznik 2 - Wykaz jednostek organizacyjnych prokuratur

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA


