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CIS. 261.7.3.2021

Zapytanie ofertowe

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom, zaprasza do 
złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku dotyczącej dostawy materiałów dla 
uczestników i prowadzących warsztaty motywacyjne, rozwojowe, reintegracji zawodowej w 
związku z realizacją projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek-aktywizacja zawodowa i społeczna” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.3 
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI RPO WSL 
2014-2020.

Dane zamawiającego
Centrum Integracji Społecznej
41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
tel. 32 2831548, 665675336
adres internetowy: www^ęisjwt^,bip-gov.info.pl
e-mail: cfsd5vtom@ mtena.m
godziny pracy: poniedziałek -piątek 7.30-15.30
Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie zapytania ofertowego jest Marzena Majer - 
dyrektor, Dorota Plucińska-Klocek - specjalista ds. zamówień publicznych

Klauzula informacyjna

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”.

Zamawiający informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Centrum Integracji Społecznej
41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
e-mail: iod@um.bytom.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku 
dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy także w celu 
związanym z realizacją zamówienia)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) 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; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;

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

8) 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 *;

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników

- 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 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

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

9) 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.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dla uczestników i prowadzących 
warsztaty motywacyjne, rozwojowe, reintegracji zawodowej w związku z realizacją projektu 
pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek-aktywizacja zawodowa i społeczna” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej 
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI RPO WSL 2014-2020.

2. Ilość uczestników projektu do 48 osób + otoczenie.
3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na adres Centrum Integracji Społecznej ul. K. Miarki 

10,41-902 Bytom.
4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

1) materiały biurowe
2) filmy (DVD)
3) książki
4) gry planszowe
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Części podzielone na punkty winny być wyszczególnione na fakturze osobno.

W załączniku do oferty muszą być wypełnione wszystkie pozycje.

5. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zamówienia.

6. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

30234400 - 2 uniwersalne dyski wideo (DVD) 
22110000-4 drukowane książki
30190000 - 7 różny sprzęt i artykuły biurowe
37524200 - 9 gry planszowe

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania 
środków EFS na realizację projektu w ramach RPOWSL 2014-2020.

8. Wskazana w specyfikacji ilość przedmiotu zamówienia, stanowi jedynie maksymalną planowaną 
ilość dostaw w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający będzie na bieżąco, w toku swojej 
działalności składał zapotrzebowanie Wykonawcy na dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z 
pisemnym zamówieniem e-mailem. Czas realizacji złożonego zamówienia maksymalnie 14 dni. 
Zamawiający nie ma obowiązku zamawiać całej ilości przedmiotu zamówienia wyrażonej w 
specyfikacji, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezamówienia 
maksymalnej ilości przedmiotu zamówienia.

9. Z uwagi na pandemię COVID-19 Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia lub czasowe zawieszenie wykonania umowy o czas 
spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu panującej pandemii.

III. Opis sposobu przygotowywania ofert

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

1. formularza ofertowego - załącznik nr 1
2. oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych - załącznik nr 2
3. wzór umowy - załącznik nr 3

IV. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Zamawiający tj. Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu z siedzibą przy ul. Karola Miarki 10 nie 
może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia łub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

V. Kryteria oceny ofert

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1 Cena 100,00%

Razem: 100%

1. Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących zasad:

1) Cena
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium: 100 pkt 
Punkty w kryterium cena będą przyznawane wg poniższego wzoru:

najniższa oferowana cena 
ilość pkt przyznana danej ofercie =.............................................x 100 pkt

cena badanej oferty

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
Tel..................................... 41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
Fax................................... (sekretariat)
Mail:.................................

OFERTA
dotycząca zapytania ofertowego na

dostawy materiałów dla uczestników i prowadzących warsztaty motywacyjne, rozwojowe, 
reintegracji zawodowej

dotyczy CZĘŚCI........................... (podać pełną nazwę części zamówienia)

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11.03.2021 r. do godz 10.15

2. Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem 
operatora pocztowego lub posłańca w Centrum Integracji Społecznej, ul. K. Miarki 10 w Bytomiu 
- sekretariat do dnia 11.03.2021 r. do godz. 10.00 lub na adres e-mail: cis.bvtom@intena.pl

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w terminie.

VII. Oferta nie podlega ocenie

1. w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
2. w przypadku złożenia oferty niekompletnej lub po wyznaczonym terminie,
3. w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych,
4. w przypadku gdy ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

mailto:cis.bvtom@intena.pl
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VIII. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia od 01.04.202Ir. do 31.12.2022r lub do wyczerpania przedmiotu 
zamówienia

IX. Dodatkowe warunki:

1. Cena nie może podlegać zmianie w okresie obowiązywania umowy.
2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty 

do Zamawiającego.
4. W ramach zamówienia nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
5. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

X. Załączniki

1. formularz ofertowy’
2. oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowy ch i kapitałowych
3. projekt umowy.

Zatwierdzenie IWZ :

Dyrektor 
Centrum Integracji Społecznej 

w Bytomiu
dr.Marzena Majer


