Kraków, 03.12.2019 r.
DA.230.5.2019
OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym
prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp
(tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

1. Zamawiający:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków
2. Tryb zamówienia:
Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843).
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy
dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu
zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub
usług.
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Zarządu
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w 2020 r.”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Wykazie materiałów biurowych
(Załączniki nr 2 do Ogłoszenia) oraz w Istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3
do Ogłoszenia).
4. Termin wykonania zamówienia:
1) Od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na
sprawdzeniu oferty pod kątem zamieszczenia i prawidłowości wszystkich
wymaganych dokumentów, oraz zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”
6. Oferta winna zawierać:
1) Uzupełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
2) Wypełniony Wykaz materiałów biurowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) cena brutto (C) – waga kryterium: 100%
cena oferty najtańszej
C = ---------------------------------- x 100
cena badanej oferty
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8.

Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu Ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do Ogłoszenia, oraz złożyć w Kasie Zarządu Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pok. 2 lub przesłać na adres
e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl do dnia 06.12.2019 r. godz. 15.30.
2) W przypadku przesyłania oferty drogą elektroniczną dokumenty należy przesłać
w formie skanów.
3) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

9.

Osoba upoważniona do kontaktów:
1) Bogdan Bogdanowicz – tel. 12 619-99-29
2) Beata Łętowska – tel. 12 619-99-40

10. Informacja dodatkowe:
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.
4) Wadium nie jest wymagane.
5) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
8) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
9) Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku
niniejszym ogłoszeniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód,
w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru
innego Wykonawcy.
10) 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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków,
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy:
ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków; e-mail: iod@zck-krakow.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie odrębnych przepisów,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany
przepisami prawa, nie krócej niż 4 lata, a w przypadku zawarcia umowy co
najmniej przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w odrębnych przepisach,
związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
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7)
8)

9)

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,
c) 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,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,
c) 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.

Wykaz załączników do Ogłoszenia:
1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2) Załącznik nr 2 – Wykaz materiałów biurowych
3) Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

Zatwierdzam:
Dyrektor
Paweł Sularz
podpis Kierownika Zamawiającego
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