SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE 01/10/2020
Fundacja „Praca dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w
Stanisławowie zaprasza do złożenia oferty na zakup samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t ze
specjalistyczną zabudową izotermiczną i agregatem. Podstawa prawna: Art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U z 27 września 2019
roku poz. 1843)
Nazwa zamawiającego:
Fundacja „Praca dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych.
Adres zamawiającego:
Stanisławowo 9, 09-210 Drobin
Numer telefonu:
24 260 23 46, 609 032 340
E-mail:
rzaz@fpdn.org.pl
NIP:
7742659175
Kod CPV
34136100-0
Nazwa kodu CPV
Lekkie samochody półciężarowe.
Wiedza i doświadczenie
W składaniu ofert mogą uczestniczyć Oferenci posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w
dostawach samochodów.
Potencjał techniczny
W składaniu ofert mogą uczestniczyć Oferenci posiadający niezbędny potencjał techniczny do
właściwej realizacji zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W składaniu ofert mogą uczestniczyć Oferenci znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny oferty
Kryterium oceny będzie 100% cena netto samochodu spełniającego wymogi określone w Opisie
Przedmiotu Zamówienia i mieszcząca się w maksymalnej granicy przyznanego budżetu na zakup
samochodu.
Wymagane dokumenty do złożenia:
- oferta złożona na załączonym formularzu – złącznik nr 1,
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2,
- oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych - załącznik nr 3,
- zaakceptowany wzór umowy- załącznik nr 4,
- załącznik nr 5 będący specyfikacją konfiguracji całkowitego wyposażenia dla wersji oferowanego
pojazdu w ramach przedłożonej oferty.
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
Miejsce i sposób złożenia ofert:
Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej osobiście lub listownie na adres
Fundacja „Praca dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych
Stanisławowo 9, 09-210 Drobin do dnia 27 października 2020 roku do godziny 11:00. W przypadku
ofert przesłanych pocztą o tym czy oferta została złożona w terminie decyduje data i godzina
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy (
dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz zapis:
„Oferta na zapytanie nr 01/10/2020 -NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 11:00 27 października 2020
R.”
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający ma prawo odwołać postępowanie ofertowe bez podania przyczyny.
Informacja o otwarciu złożonych ofert:
Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 27 października 2020 r o godzinie 11:00 w siedzibie
Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej Stanisławowo 9 , 09-210 Drobin.
Płatność:
Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT w momencie
dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego ze specyfikacją zawartą w ofercie będącej
załącznikiem do podpisanej umowy.

Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania
umowy.

Osoba i dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Władysław Malenta- Kierownik Zakładu tel.: 609 032340, w.malenta@fpdn.org.pl

Informacja o posiadanych danych osobowych i ich przetwarzaniu:

Zamawiający 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 danych osobowych jest Fundacja „Praca dla Niewidomych” z siedzibą w Warszawie
ul. Jasna 222,
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w
Warszawie nr tel. 22 551 68 49, email: iod@warszawa.wsa.gov.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia
postępowania, zawarcia i wykonywania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania umowy w
czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
4) osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do dotyczących jej danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3
RODO,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie jej danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub
nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu udziału w postępowaniu, zawarcia i
wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich podania
uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami.

