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Bytom, dnia 29.01.2020r.

CIS. 261.7.1.2020
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 zakupu biletów do kina.

Dane 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
Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie zapytania ofertowego jest Marzena Majer — 
dyrektor, Elżbieta Plucińska - 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, 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;

http://www.cis.bytom
gov.info.pl
mailto:cis.bytom@interia.pl
mailto:iod@um.bytom.pl
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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 któiych 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 zakup biletów do kina w ramach cyklicznych spotkań 
aktywizujących dla uczestników projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla 
aktywności osób wykluczonych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (RPO WSL 2014-2020)

2. Bilety do kina na dzień : 14.02.2020r. - 64 osoby

Seans filmowy w godzinach od 12:30 do 15:00
Ilość biletów może ulec zmianie w razie nieobecności wszystkich uczestników.

3. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

22459000-2 bilety
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IIL 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

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,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 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:
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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 
dotycząca zapytania ofertowego na 

zakup biletów do kina

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 06.02.2020 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 06.02.2020 r. do godz. 10:00 lub na adres e-mail: cis.bytom@jnteria.pl

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

VII. Odrzucenie wykonawcy

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
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 powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

VIII. Termin wykonania zamówienia

14.02.2020r.

IX. Dodatkowe warunki:

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty 

do Zamawiającego.
3. W ramach zamówienia nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
4. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny - na każdym etapie - bez ponoszenia jakichkolwiek skutków 
prawnych finansowych.

X. Załączniki

1. formularz ofertowy
2. oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. projekt umowy.

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
41 -902 Bytom ul. Karola Miarki 10

243512000, NIP 6263014675

Dyrektor
Integracji Społecznej 
w Bytomiu

Marzena Majer
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/pieczątka Wykonawcy/

Załącznik nr 1

dotyczy zapytania ofertowego na:
zakup biletów do kina

OFERTA

złożona przez:

Nazwa:.....................................................................................................................................................................

Adres:.......................................................................................................................................................................

Telefon:...................................................................................................................................................................

Faks:........................................................................................................................................................................

E-mail:....................................................................................................................................................................

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Cena jednego biletu ........................ zł brutto (normalny)

Łączna cena zł brutto

(słownie:

w tym podatek VAT..........%

2. Zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 
akceptuję warunki w nim zawarte.

3. Zapoznałem/am się ze wzorem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, 
do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez 
zamawiającego.

4. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zapytania w terminie 14.02.2020r.

5. Akceptuję warunki płatności z 30 - dniowym terminem płatności wynagrodzenia

6. Oświadczam/-my, że wypełniłam/-em/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 
art.14 RODO * wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałam/-em/-liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu, a także zobowiązuję/-jemy się dopełnić ww. obowiązków wobec osób, których 
dane pozyskam/-my.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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)



(miejscowość i data)

(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2

/pieczątka Wykonawcy/

dotyczy zapytania ofertowego na: 
zakup biletów do kina

Oświadczenie
w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym ani z osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy, w szczególności przez:
- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

Oświadczam również, iż Wykonawca nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności 
prowadzonego postępowania.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

(miejscowość), dnia r.

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3

UMOWA Nr

zawarta w Bytomiu w dniu........................................ 2020 roku

pomiędzy:

Gmina Bytom ul. Parkowa 2
NIP 626-298-85-82
Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 10, 
41-902 Bytom
reprezentowanym przez :

1.........................................................

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a: 

zwanym w treści umowy Wykonawcą

Umowa została zawarta bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z 
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843).

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup biletów do kina wg ilości na dzień : 
14.02.2020r. - 64 osoby

Seans filmowy w godzinach od 12:30 do 15:00

§2

Termin realizacji umowy w dniach 14.02.2020r.

§3

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości biletów w razie nieobecności 
wszystkich uczestników.
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§4

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 
części umowy.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci:
cenę jednego biletu.................zł brutto, (normalny)
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
Łączna wartość zamówienia niniejszą umowę zawiera się do kwoty brutto: ...................
zł brutto (słownie:............................................................... 00/100), w tym.......% VAT

2. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przelewem na konto 
............................................................. Wykonawcy.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. Faktury należy wystawiać na następujący podmiot:
Gmina Bytom, ul. Parkowa 2
NIP 626 298 85 82 REGON 276255269

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

4. Strony dopuszczają fakturowanie elektroniczne - przesyłanie za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania. W przypadku skorzystania z tego wariantu 
bardzo prosimy o zawarcie w temacie e-maila skrzynki PEPPOL: Nazwa C04 CIS / NIP 
6263014675 oraz o powiadomienie nas o tym fakcie w formie e-mail: 

 na 7 dni przed wysłaniem dokumentu.cis.bytom@interia.pl

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy znajduje się na „białej 
liście podatników”, o której mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług oraz, 
że prowadzony jest dla niego rachunek VAT.

6. Wykonawca oświadcza, że właściwy dla niego jest Urząd Skarbowy
w......................................................

§6

Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
określonego w w § 4 ust. 1.

mailto:cis.bytom@interia.pl
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§7

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd 
właściwy dla Zamawiającego.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


