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Ustrzyki Dolne, dnia 10.06.2022 r. 
 
Nr postępowania: CUW.2610.30.2022               

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

(przedmiot zamówienia prowadzony poniżej kwoty 130 000 złotych realizowane bez stosowania przepisów 
ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) 

 
I. Zamawiający:  

Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych, ul. Dobra 8, 38-700 Ustrzyki Dolne 
zaprasza do złożenia oferty na pn: „Dostawa artykułów żywnościowych w roku szkolnym 
2022/2023” z podziałem na części dla Szkoły Podstawowej w Wojtkowej. 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w roku 
szkolnym 2022/2023 z podziałem na części dla Szkoły Podstawowej w Wojtkowej. 
Zamawiajacy może udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot 
odrębnego postepowania o udzielenie zamówienia. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz harmonogram dostaw, znajduje się 
w Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

III. Termin realizacji zamówienia:  
      Umowa zostaje zawarta przez obie Strony na czas oznaczony, tj. realizacja przedmiotu   
      zamówienia od dnia 1.09.2022 r. do dnia 31.08.2023 r. 
IV. Kryteria oceny ofert: 
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.  
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej zapytaniu.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 
7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert:  
 

Kryteria cena Ranga Sposób oceny 

Cena 100% Wg wzoru 

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:  

   a). Cena oferty:                       Cn x 100 pkt.  = C x Ranga (100%) 

                                                         Ck 

gdzie:  
Cn - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez   
        wykonawców, którzy niepodlegających wykluczeniu w danym etapie badania i oceny    
        ofert, 
Ck - cena badanej oferty, 
C -   ilość punktów uzyskanych przez oferenta strona. 
   b)  podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana    



 

  

Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych ul. Dobra 8, 38-700 Ustrzyki Dolne 

tel. +48 13 461 16 07, +48 13 461 19 48, e-mail: cuw@cuw-ustrzyki.pl ePUAP: /CUWUSTRZYKIDOLNE/SkrytkaESP 

www.cuwustrzykidolne.bip.gov.pl 

 

        przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1).  
   c) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie  
        w  związku z realizacją przedmiotu zamówienia.  
8. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.  
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.  
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą.  
V. Warunki płatności:  
1. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie za orientacyjne, należyte i faktyczne 

wykonanie przedmiotu zamówienia, wynikające ze złożonej oferty do poszczególnej  
części, wypłacane będzie na podstawie faktur określających wielkość dostaw  
i wyszczególnienie składników poszczególnych zamówień wg ich ilości i rodzaju 
asortymentu i zgodnie z cenami określonymi w ofercie, po zakończonym okresie 
rozliczeniowym, tj.: miesiącu kalendarzowym. 

2. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozliczenia dostaw przekazanego 
przez Wykonawcę. 

V. Sposób przegotowania oferty: 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu, jest złożenie oferty z wymaganymi dokumentami 

w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem platformy zakupowej. 
2. Do oferty należy załączyć: 

1) Formularz ofertowy stanowiący Załączniki nr 1. 
2) Formularz cenowy stanowiący Załączniki nr 3. 
3) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 4.  
4) Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy 

przez pełnomocnika - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza (jeśli 
dotyczy). 

5) Wyciąg z CEiDG lub odpis aktualny z KRS. 
3. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na   
      ofertę sporządzony w innym języku powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na   
      język polski, poświadczony przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta: 

•  w której zawarto rażąco niską ceną,  

•  gdy oferta jest niezgodna w wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, 

•  gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi  
w dokumentach zamówienia, 

•  który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie 
złożył: 

a) poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu   
       (jeżeli zostały wyznaczone), 
b) wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa. 

•  oferta zawiera pomyłki w obliczeniu, których nie można poprawić jako oczywiste 
pomyłki rachunkowe, 

•  oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub  
w niewłaściwej formie,  

•  oferta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji, 

•  oferta złożona w inny sposób niż za pośrednictwem platformy zakupowej.  
VI. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pod adresem profilu nabywcy: 
http://platformazakupowa.pl/pn/cuw_ustrzykidolne  w terminie do dnia 22.06.2022 r. do 

http://platformazakupowa.pl/pn/cuw_ustrzykidolne
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godziny 09:05. Otwarcie nastąpi w dniu 22.06.2022 r. o godzinie 09:10. Zamówienia 
realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej odbywają się 
przy wykorzystaniu strony internetowej http://platformazakupowa.pl/pn/cuw_ustrzykidolne 
to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem 
platformy. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuję Wykonawców, 
podając imię i nazwisko lub nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Wiadomość ta 
zostanie opublikowana na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty”.   

VII. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami: 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pani Marta Paszkowska. 
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, Zamawiający będzie zamieszczał na 
platformie zakupowej w sekcji “Komunikaty”. Postępowanie prowadzone jest w języku 
polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem 
internetowym: http://platformazakupowa.pl/pn/cuw_ustrzykidolne. 

VIII. Podpisanie umowy/zamówienia: 
Po zakończeniu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

IX. Ochrona danych osobowych: 
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 danych) (Dz. U. UE L119  
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych  

w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ul. Dobra 8, 38-700 Ustrzyki Dolne, dane 
kontaktowe: tel. 13 461 1607, e-mail: cuw@cuw-ustrzyki.pl. Z inspektorem ochrony 
danych w Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych można skontaktować się 
pod numerem telefonu 13 461 1607, e-mail: cuw@cuw-ustrzyki.pl lub pisemnie na 
adres siedziby, wskazany w pkt. 1. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonym w trybie „Zapytania Ofertowego”. 

3) odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie 
umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy 
kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu 
terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać  
z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym 
Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, m.in. w oparciu o art. 18 i art. 19 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1129 z pózn. zm.). 

4) 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. 

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

6) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

http://platformazakupowa.pl/pn/cuw_ustrzykidolne
https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/pn/cuw_ustrzykidolne
mailto:cuw@cuw-ustrzyki.pl
mailto:cuw@cuw-ustrzyki.pl
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b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego); 

7) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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; 

8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. 
Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
W załączeniu:  
1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 
3. Załącznik nr 3 - Formularz Cenowy. 
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy. 
5. Załącznik nr 5 – Projekt umowy.  
 
 
 
 
 

 


