Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Zbąszyń, dnia 26.11.2019
Zamawiający:
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
ul. Mostowa 10a
64-360 Zbąszyń
ZAPYTANIE OFERTOWE 43/ZCSTiR/Z/2019
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania cenowego
zaprasza do składania ofert na deski pompowane SUP – 2 szt.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1 szt. - deska pompowana SUP Aztron Lunar 9'9" w zestawie /wiosło, pompka
dwukierunkowa, fin centralny, zestaw naprawczy/
Specyfikacja techniczna:
 Rozmiar: 297cm x 81cm x 15cm
 Grubość: 15 cm
 Waga: 10 kg
 Wyporność: 270 L
 Polecana dla osób o wadze do 90 kg
 Maksymalne obciążenie : 120 kg
1 szt. deska pompowana SUP Aqua Marina Super Trip 2+1 Family, w zestawie / 2 wiosła,
pompka dwukierunkowa, fin centralny + 2 boczne, zestaw naprawczy/
Specyfikacja techniczna:
 Rozmiar: 370cm x 87cm x 15cm
 Grubość: 15 cm
 Waga: 12 kg
 Wyporność: 415 L
 Polecana dla 2 osób o łącznej wadze do 160 kg
 maksymalne obciążenie: 210 kg
Deski MUSZĄ być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane z gwarancją!
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
do 13.12.2019 r.
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- Cena: waga kryterium 100%.
4. Dokument i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli
występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty;
6. Płatność
f) Płatność za wykonane usługi regulowana będzie przelewem, na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę po realizacji zamówienia. Termin płatności 7 lub 14 dni.
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 29.11.2019 do godz. 10.00 , na piśmie w siedzibie
Zamawiającego:
ul. Mostowa 10a w Zbąszyniu lub na adres mailowy centrumsportu-zbaszyn@wp.pl.
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
c) W przypadku składania oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać:
oferta cenowa nr 43/ZCSTiR/Z/2019
8. Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie
9. Termin związania ofertą 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
Zapytanie ofertowe ma charakter orientacyjny i nie jest wiążące. W przypadku podjęcia decyzji o
zamówieniu, Zamawiający zleci realizację Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców poprzez
zamieszczenie wyników na stronie internetowej ZCSTiR.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Kozłowska, tel. 68 3868 050
……………………………..
(data, podpis kierownika jednostki)

Załączniki:
1. Formularz oferty.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zapytanie ofertowe

Zgodnie z rozporządzeniem 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 5 kwietnia 2016 r.; 127/2 z 23 maja 2018
r.) („RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń, tel. 683868050, e-mail: centrumsportuzbaszyn@wp.pl.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: iod@mzlegal.eu; adres i nr tel. jak wyżej.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy,
obliczenia wynagrodzenia, prowadzenia rozliczeń, realizacji obowiązków prawnych a także
udostępnienia w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, z późn. zm.) – w przypadkach określonych tą ustawą.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może
skutkować nieudzieleniem zamówienia. Niepodanie niektórych danych osobowych po
zawarciu umowy może skutkować odpowiedzialnością prawną.
5) Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność podjęcia działań przed zawarciem
umowy, zawarcie i wykonanie umowy oraz realizacji obowiązków prawnych
Administratora.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach prawa
lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez administratora. Okresy mogą ulec
wydłużeniu w razie dochodzenia roszczeń przez administratora, w szczególności przez
okres przedawnienia lub prowadzenia postępowania.
7) Ma Pani/Pan prawo do uzyskania: 1) potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane
osobowe, 2) dostępu do danych, 3) informacji o przetwarzaniu danych (poza wymienionymi
niżej: jakie dane są przetwarzane i informacje o ich źródle), 4) kopii danych. Ma Pani/Pan
prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych i ich uzupełnienia. Ma
Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (tj. oznaczenia
przechowywanych danych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania) –
w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8) Ma Pani/Pan prawo otrzymać dostarczone przez siebie dane osobowe w powszechnie
używanej formie elektronicznej, oraz ma prawo żądania przesłania danych innemu
podmiotowi bez przeszkód ze strony administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
9) Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom dostarczającym i serwisującym
oprogramowanie służące do przetwarzania danych, podmiotom świadczącym obsługę
prawną Administratora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane
mogą podlegać udostępnieniu każdemu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej.
10) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

