
Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

tel. 32 283-15- 48

e-mail: cis.bytom@interia.pl http://www.cisbytom.pl

CIS.261.5.1.2020

OGŁOSZENIE INFORMACJI O ZAMÓWIENIU 
dotyczy postępowania o wartości do 30 000 euro w formie konkursu ofert 

pn.: Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 
dla Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 10

Przedmiot zamówienia określa kod CPV: 34136100-0

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Integracji Społecznej
41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
tel. 32 2831548, 887070510
adres internetowy: www.cis.bytom.bip-gov.info.pl
e-mail: cis.bytom@interia.pl
godziny pracy: poniedziałek -piątek 7.30- 15.30

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 osobowy ch 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, któiym 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”;

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 
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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:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. 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

3. 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 cełu 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

4. 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:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. 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. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w związku z art. 4 pkt 8 ustawy, z dnia 29 stycznia 2004 
Prawo zamówień publicznych (tj.:Dz.U. z 2019 r., poz, 1843), a w sprawach nieuregulowanych stosuje 
się Instrukcję stanowiącą załącznik do regulaminu udzielania zamówień publicznych, zgodnie z 
Zarządzeniem 295 Prezydenta Bytomia z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie wprowadzenia i stosowania 
regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne,

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony, wyprodukowanego w roku 2019/2020, kompletnego, wolnego od wad 
konstrukcyjnych, materiałowych i jego dostawa. Wszystkie elementy dostarczanego 
samochodu muszą być fabrycznie nowe (nieużywane) które nie były przedmiotem wystaw i 
prezentacji, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz powinny być pierwszego gatunku i 
spełniać wymagania bezpieczeństwa.

2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego zawarte są w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy.

V. Wykaz wymaganych dokumentów w tym warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą kompletną ofertę 
zawierającą:

1) wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia;

2) oświadczenie załącznik nr 3
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 



wykazania, iż w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono 
upadłości,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w 
formie oryginału, kopii potwierdzonej ”za zgodność z oryginałem" lub wydruku ze strony 
internetowej. Dokument przedłożony w formie wydruku ze strony internetowej nie wymaga 
potwierdzenia za zgodność z oryginałem;

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie 
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający
i wykonawcy przekazują pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za 
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem 
formy pisemnej dla oświadczeń i dokumentów uzupełnianych na wezwanie zamawiającego.

2. Wykonawcy przekazują korespondencję na adres:
Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom
adres poczty elektronicznej: cis.bytom@interia.pl (w temacie wiadomości należy podać tytuł 
zamówienia lub nr sprawy).

3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania.

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się jest Marzena Majer — dyrektor, Elżbieta Plucińska — 
specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail: cis.bytom@interia.pl

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ocenie podlegają oferty sporządzone zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego ogłoszenia,

2. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez 
Wykonawcę, tj. muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Upoważnienie musi być 
dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z innych dokumentów 
załączonych do oferty. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisującego.

3. Wykonawca podaje cenę brutto oferty (wraz z podatkiem VAT) z uwzględnieniem zapisów 
zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

4. Cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego 
zamówienia.

5. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych i wariantowych.

VIII. Kryteria oceny ofert:

1. Do oceny ofert dopuszcza się oferty spełniające wymagania wskazane w treści niniejszego 
ogłoszenia.

2. Spośród ofert podlegających ocenie za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

IX. Podstawowe warunki realizacji zamówienia:

1. Warunki realizacji zamówienia określają postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 4 do 
ogłoszenia.

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:
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Nazwa i adres Wykonawcy
Tel.....................................
Fax...................................
Mail:................................

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu 
41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10 
(sekretariat)

OFERTA
dot. konkursu ofert pn.

Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM ,31...08.2020r. do godz. 11:15

XI. Postanowienia końcowe:

Załączniki do ogłoszenia:

dr Marzena Majer

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 31.... 08.2020r. do godz. 11:00

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w terminie lub niezgodnie z 
ww. opisem.

4. Przed upływem terminu do składania ofert, wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmieniona oferta winna być złożona na zasadach i w sposób, w jaki jest składana oferta z 
dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ..31...08.2020r. o godz. 11:15 w Centrum Integracji Społecznej, ul. 
K. Miarki 10 w Bytomiu

6. Otwarcia i oceny ofert dokona komisja. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje:

1. kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2. nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3. ceny, które Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej.

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Przy realizacji zamówienia strony zobowiązane są do porozumiewania się (składania 

dokumentów w języku polskim, koszt ewentualnych tłumaczeń jest elementem realizacji 
zamówienia.

3. Wykonawcy proszeni są o staranne i czytelne wypełnienie formularza oferty,

• opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
• formularz oferty - załącznik nr 2
• oświadczenie - załącznik nr 3
• postanowienia umowne - załącznik nr 4


