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Nabywca: Miasto Rybnik, ul.  Bolesława Chrobrego 2,  44-200 Rybnik, NIP 642-001-07-58 
Odbiorca: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik , Tel. 32 4222279, 32 4222796, e-mail: zsbrybnik@gmail.com 

         
               Rybnik dn. 17.05.2021r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  
z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ubrań roboczych dla uczniów w ramach projektu  pn. „Uczeń i mistrz na drodze 
do sukcesu- mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku” programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w 
ramach Akcji 1: Edukacja szkolna Mobilność uczniów i nauczycieli.  

1. koszulka kolor pomarańczowy z nadrukiem logo ZSB – 30 szt. 

2. spodnie ogrodniczki, kolor niebieski- 8 szt. 

3. gogle ochronne- 8 szt. 

4. rękawice robocze  poliuretanowe - 8 szt.  

5. półbuty ochronne- 8 szt.  

6. kamizelka ostrzegawcza kolor żółty – 7 szt.  

 

1. Kryteria wybory  oferty: 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową: 
Cena oferty   -   100 %  (1% = 1 pkt) 
Kryterium cena – należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia. 
Za zaoferowaną cenę łączną wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z 
najniższą ceną. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru: 

Najniższa oferowana cena 
Ilość punktów =      --------------------------------------------------     x 100 

Cena zaoferowana w ofercie badanej 
 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zebranych przez poszczególne oferty zostanie 
zsumowana. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. 
 

2. Cena ofertowa obliczona przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego, 

obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać koszty dodatkowe takie jak koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego oraz  wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

3. Ofertę należy przesłać do dnia 21.05.2021  godz. 12.00 na adres email: zsbrybnik@gmail.com , kontakt: tel. 
32/ 42 22 796, 32/ 42 222796 ( pon.-pt. 7.30-15.30)  
 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez 
podania przyczyny.   
 

5. Zamawiający nie będzie sporządzał odrębnego zamówienia lub zlecenia na wykonanie dostawy. Przesłana informacja  
o wyborze najkorzystniejszej oferty na wskazany przez Wykonawcę e-mail jest równoznaczna z złożeniem przez 
Zamawiającego zamówienia.   

 
6. OOBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z art. 13 RODO 

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:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 42, 44 - 200 Rybnik 
b) inspektorem ochrony danych osobowych w ZSB jest Joanna Moćko, kontakt: e-mail: zsbrybnik@gmail.com, tel.: 32/ 42 22 796 

mailto:zsbrybnik@gmail.com
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c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP; 
d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa; 
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania; 
f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami 

prawa; 
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
h) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,  
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

 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.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy; 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

6. Załączniki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Załącznik nr 1  Wzór formularza ofertowego  
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Złącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 17.05.2021r. 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa i adres WYKONAWCY  

NIP  

Nazwisko i imię właściciela  

Numer telefonu  

e-mail  

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: Zakup i dostawa ubrań roboczych dla uczniów w ramach projektu   

pn. „Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu- mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku” programu ERASMUS+ 

Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach Akcji 1: Edukacja szkolna Mobilność uczniów i nauczycieli. składamy niniejszą ofertę. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia.      

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg poniższego, za cenę brutto 

………………ustaloną zgodnie z poniższym:  

Lp. NAZWA j.m. Ilość 
Cena jednostkowa netto  

(zł) 
Wartość netto (zł) Stawka VAT (%) 

Kwota 
VAT 

Wartość brutto  ( zł.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Koszulka  szt. 30      
2.  Spodnie ogrodniczki szt. 8      
3.  Gogle ochronne szt. 8      
4.  Rękawice robocze szt. 8      
5.  Półbuty ochronne szt. 8      
6.  Kamizelka ostrzegawcza szt. 7      

RAZEM  
7. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 

8. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w do 31.05.2021r.  

9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

1) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy   ……………..………...........(imię i nazwisko)  

2) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego tj. 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

*) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

………………………………                          …………………………………………………              
(miejscowość, data)                   (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  oświadczam/y, że: 
 

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tj.: 

 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

 zdolności technicznej lub zawodowej.  
                      …....………………………… 

                 data i podpis Wykonawcy  
 


