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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

Przedmiot zamówienia: „Dostawa materiałów elektrycznych w 2022 roku” 

 

1. Wykonawca będzie dostarczał towar na własny koszt do magazynu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie 

Wielkopolskim Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 46.  

2. Wykonawca zapewnia rozładunek towaru we wskazanym miejscu (tzw. magazyn przyjęcia towaru) na terenie MZK. 

3. Wykonawca zapewnia stałość cen przez cały okres związania z umową. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 2. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia o 50% ilości zakupionych towarów w stosunku do 

wielkości określonych w zapytaniu ofertowym. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje zapłata, która będzie 

każdorazowo ustalana według cen jednostkowych zaoferowanych w formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 3) 

a Wykonawcy nie służy roszczenie z tytułu utraconych korzyści wskutek niewyczerpania przedmiotu zamówienia. 

6. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7.00 do 14.00. 

7. Płatność – w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

8. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

10. Oferta musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty związane z 

wykonaniem i dostarczeniem do siedziby Zamawiającego. 

11. Wykonawca składa tylko jedną ofertę na wszystkie pozycje wymienione z opisie przedmiotu zamówienia. Złożenie 

większej liczby ofert lub złożenie oferty niekompletnej (tj. nieobejmującej wszystkich pozycji) spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3, bądź równoważnej treści 

merytorycznej w takiej samej formie merytorycznej. Zamawiający dołącza plik arkusza kalkulacyjnego w celach 

pomocniczych. 
14. Zaleca się, aby Wykonawca wypełnił formularz ofertowy w edytorze tekstu, zapisał go w formacie .pdf, a następnie 

podpisał elektronicznie. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert. 

16. Wartość brutto winna być wyliczona w następujący sposób: wartość netto + podatek VAT; 

17. Do porównania Zamawiający przyjmuje wartość brutto; 

18. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach ustalonych w 

przepisach o podatku VAT); 

19. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

20. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich. 

21. Zamawiający wezwie Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

złożonej oferty. 

22. Wszystkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia muszą być udzielone drogą elektroniczną poprzez Platformę 

Zakupową. 

23. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i 

odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 

 

Cena oferty brutto (C) - 90% 

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Kryterium: 

oferta cenowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali do 90 pkt. Oferta o najniższej 

cenie uzyska 90 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona 

wg wzoru: 

 

  cena brutto oferty najniższej 

C = 90 x  --------------------------------------------- 

  cena brutto oferty badanej 

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną zaokrąglone (zgodnie z zasadami 

matematycznymi) do dwóch miejsc po przecinku.  
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Termin dostawy (T) - 10%. 

Kryterium: Termin dostawy zostanie ocenione w skali  od 0 do 10 pkt.  

Ofertom zostanie przyznana odpowiednio ilość punktów wyliczona wg wzoru: 

 

najniższy termin dostawy  

T = 10 x ------------------------------------------------------------------------ 

termin dostawy oferty badanej   

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną zaokrąglone (zgodnie z zasadami 

matematycznymi) do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Całkowita liczba punktów (L), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L= C+T 

L - całkowita liczba punktów 

C - punkty uzyskane w kryterium „Cena oferty brutto” 

T - punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy” 

 

24. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta będzie miała formę Raportu Wyboru Ofert wygenerowanego przez 

Platformę Zakupową. 

25. Zamawiający nie opublikuje informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, 

w szczególności, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia 

27. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2. 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – wzór umowy  

Załącznik nr 3 – wzór formularza ofertowego 
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Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania 

1. Zamawiający działając na mocy art. 13 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 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej „RODO", informuje Pana/Panią, że: 

a.  Administratorem Danych Osobowych jest Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z 

o.o., ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów Wlkp., 

b. dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

 wyłonienia Wykonawcy oraz udzielenia zamówienia poprzez zawarcie umowy; 

 przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez 

uprawnione organy i podmioty; 

 przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania 

(trwałego usunięcia i zniszczenia) w zakresie: dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy 

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału w Postępowaniu/realizacji 

Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim 

zawarte; 

c. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za 

prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia; 

d. dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią; 

e. dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa 

trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych 

osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

 Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni 

stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

 państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam 

egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

 zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w 

sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń; 

f. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, realizacji umowy oraz przez okres, w którym Zamawiający będzie realizował cele wynikające z 

prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z umową lub obowiązkami 

wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

g. ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych; 

h. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

i. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia; 

j. Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na 

podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane do 

realizacji zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako 

podwykonawcy (jeśli dotyczy), a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub 

dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o: 

a. fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

b. przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny 

wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując 

jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie 

Zamawiający. 

 


