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OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ 
W NYSIE

Nysa, dnia 18 stycznia 2019r.

Zapytanie ofertowe

na zakup środków dezynfekcji, czystości, higieny osobistej z przeznaczeniem do 
Noclegowni i Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Nysie”.

I. Dane dotyczące Zamawiaiaceeo:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 
48-303 Nysa

II Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30 tyś. euro -  na podstawie art. 
4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986 z póź. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w celu realizacji Rozporządzenia Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów 
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi, ogrzewalni zakłada zakup środków dezynfekcji, czystości i higieny 
osobistej dla osób bezdomnych przebywających w Noclegowni i Ogrzewalni dla osób 
bezdomnych w Nysie.
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L.p Nazwa ilość Cena
brutto

Razem

1. Uniwersalny proszek do prania -5 kg. 3 opakowania
2. Papier toaletowy-(w standardowym wymiarze, 2 

warstwowy), ilość w opakowaniu 64 rolki
3 opakowania

3.
Preparat do udrażniania kanalizacji, syfonów i rur 
odpływowych Sztuk 5

4. Płyn bakteriobójczy, grzybobójczy do dezynfekcji i 
mycia podłóg -  5 litrów

4 opakowania

5. Mydło w płynie do mycia rąk antybakteryjne -  5 litrów 4 opakowania

6. Płyn odtłuszczająco -  czyszczący przeznaczony do 
biologicznego usuwania tłuszczów w pomieszczeniach 
kuchennych - 5 litrów 2 opakowania

7. Dozownik do mydła w płynie - pojemność 1 litr Sztuk 4

8. Zapachowy antybakteryjny płyn do dezynfekcji 
sanitariatów (umywalek, muszli, pisuarów) -  5 litrów

3 opakowania

9. Krem do golenia (tubka) 40 sztuk

10. Maszynki do golenia jednorazowe dwuostrzowe 40 sztuk

Termin wykonania zamówienia: 28.01.2019r.

IV. Przedmioty zamówienia mają być dostarczone na adres:
Noclegownia i Ogrzewalnia dla bezdomnych w Nysie ul. Baligrodzka 7.

V. Przystępując do udziału w postępowaniu firma powinna posiadać:

1) wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

2) odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.
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VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy składać do dnia 23.01.2019r. do godz. 10:00 w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A ( p. 39 sekretariat), 
pocztą (liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego) lub na adres email 
e.urbaniak(5>ops-nvsa.pl.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.01.2019r. do godziny 13:00.

3. Oferty złożone po terminie nie beda rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żadać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów.

Cena 100%

Dodatkowe informacje udziela P. Tomasz Mikiewicz nr tel. 774472389

VIII. Płatność Zleceniodawcy:

Płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia zakończenia zlecenia.

Do zapytania ofertowego dołączone jest Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie 
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości 
zakupu towaru podanego w zapytaniu ofertowym bez podawania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny.

d yr ek to r
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z  art. 13 -14 rozporządzen ia  Parlam entu Europejskiego i R ady  (U E) 2016/679 z  27 
kw ietnia 2016 r. w  spraw ie ochrony osób fizycznych w  zw iązku z p rzetw arzaniem  danych 
osobowych i w  spraw ie sw obodnego przepływ u takich danych  oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/W E (R O D O ), inform ujem y, iż:

A dm inistratorem  P an i/P ana danych  osobow ych je s t D yrektor O środka P om ocy Społecznej 
w  Nysie, ul. K om isji E dukacji N arodow ej 1A 48-303 N ysa tel. 77 447  23 70.

Sposoby kontaktu z  In spek to rem  O chrony D anych to O środek P om ocy Społecznej w  Nysie, 
ul. Kom isji E dukacji N arodow ej 1A  48-303 N ysa tel.774472370 e-m ail iod@ ops-nysa.pl

Przetwarzanie P ani/Pana danych  osobow ych będzie się odbyw ać na podstaw ie
art. 6 ust. 1 lit. b-e unijnego  rozporządzenia RO D O  w  celu realizacji zadań  w łasnych lub
statutowych w ynikających  ze  szczegółow ych przepisów  praw a lub zaw artych  um ów .

Pani/Pana dane osobow e będą przechow yw ane przez czas określony w  szczegółow ych 
przepisach praw a, dla zachow ania  celów  archiwalnych.

Posiada Pani/Pan praw o dostępu  do treści swoich danych osobow ych, praw o do ich 
sprostowania oraz praw o żądan ia  od adm inistratora ograniczenia przetw arzan ia  danych 
osobowych z zastrzeżeniem  przypadków , o których m ow a w  art.l 8 ust 2 R O D O  .

Przysługuje Pani/Panu praw o w niesienia skargi do Prezesa U rzędu O chrony D anych 
Osobowych, je śli P an i/P ana zdaniem  przetw arzanie danych osobow ych Pani/Pana narusza 
przepisy unijnego rozporządzen ia  RODO.

Podanie przez Panią /P ana danych  osobow ych je s t w ym ogiem  ustaw ow ym , lub um ow nym , 
a  w  szczególnych p rzypadkach  ich  podanie je s t w arunkiem  zaw arcia um ow y.

Informujemy, iż P an i/Pana dane osobow e będą przekazyw ane upraw nionym  organom  na 
podstawie przepisów  praw a.

W odniesieniu do P an i/Pana danych osobow ych decyzje nie będą podejm ow ane w  sposób 
zautom atyzow any, nie będą profilow ane.
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Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w arł. 13 lub art. 14 R O P O

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 iub art. 14 
R 0 D 0 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* *

rozporządzenie 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).

* W  przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


