
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOM.2411. 3.2019.IG                                                              Wrocław, 08.07.2019 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

pod nazwą: 

 

Wykonanie i dostawa umundurowania dla portierów zatrudnionych              
w Dziale Ochrony Mienia UWr. (10 osób), w tym: dokładne pobranie 

wymiarów osób, uszycie, dokonanie przymiarek i dostawa. 
 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

   Uniwersytet Wrocławski 

   Dział Ochrony Mienia 

   pl. Uniwersytecki 1 

   50-137 Wrocław 

   NIP: 896-000-54-08 

   REGON: 000001301 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa umundurowania dla portierów        

zatrudnionych w Dziale Ochrony Mienia UWr. (10 osób), w tym: dokładne   

pobranie wymiarów osób, uszycie, dokonanie przymiarek i dostawa. 

2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 – opis przedmiotu  

zamówienia. 

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera 

załącznik nr 2 – wzór umowy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani    

wariantowych. 

5. Niniejsze Zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego 

www.bip.uni.wroc.pl 

6. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 30 000 euro – wyłączone spod przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. prawo zamówień publicznych (D. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na podstawie 

art. 4 pkt 8. 

   

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

1. O udzieleni zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się                      

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

Wykonawca nie może znajdować się w stanie likwidacji ani upadłości.  



2. Przesyłanie ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne   

ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria oraz                    

z zaakceptowaniem wzoru umowy załączonej do zapytania.  

3. Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie krawiectwa               

(w tym pobieraniu wymiarów osób, szyciu, dokonywaniu przymiarek). 

4. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem oferty. 

5. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

 

                 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

       

                       Termin wykonania zamówienia: do dnia 04.11.2019 r. 

 

                 V. WYMAGANA GWARANCJA 

     

                     Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia. 

 

       VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ   

               DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

 

               Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik  

              nr 3 do Zapytania ofertowego. 

              Do formularza ofertowego należy załączyć  

              1. Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania  

                  ofert) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                             

                  o działalności gospodarczej; 

              2. Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy jeśli nie wynika to bezpośrednio             

                  z przedstawionego rejestru (jeśli dotyczy). 

 

       VII. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEPROWADZNIE ZAMÓWIENIA                             

                 I UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

 

                 Iwona Garncarczyk, tel. 71 375 23 41, e-mail: iwona.garncarczyk@uwr.edu.pl                 

                 od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00-15:00.      

    

       VIII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

                Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie wraz z Ofertą dokumentów  

                wymienionych w pkt 6 przygotowanych zgodnie z wytycznymi Zmawiającego. 

 

          IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. 

2. Oferta powinna zawierać: 

 imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę 

sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy; 

 własnoręczny podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać 

zobowiązania w jego imieniu. 

 

                     X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKAŁDANIA OFERT 

 

1. Ofertę można składać: 

-  osobiście na adres: Uniwersytet Wrocławski, Dział Ochrony Mienia, ul. Kuźnicza  

   49/55 p. 112, Wrocław; 

- przesłać skan oferty e-mailem na adres: iwona.garncarczyk@uwr.edu.pl,                

    w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.0219 r. do godz.: 10:00.  

2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
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                     XI. OPIS KTYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY  

                          WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

 

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, co do którego ustalono, iż 

odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz 

który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.  

2. Oferty niezgodne z wymaganiami Zamawiającego nie będą dopuszczone do 

oceny. 

3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów lub 

złożone dokumenty zawierają błędy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie 

lub do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty. 

 

                   XII.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

                           Płatność za wykonanie usługi dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie  

                           21 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo pod względem   

                          formalnym i prawnym wystawionej faktury. 

 

                  XIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

  

                           1. Wyniki oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie  

                               internetowej pod adresem wskazanym w pkt II.5. 

                           2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi również  

                               wykonawców pocztą elektroniczną. 

                           3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego  

                               zamówienia. 

                   

                 XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO  
 

                          Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, czyli 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),  

                         informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski,              

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim jest Pan 

Krzysztof Ziemba; e-mail: IOD@uwr.edu.pl; tel. (71)375 95 36; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO, w celu przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy,                  

z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie 

pn. „wykonanie i dostawa umundurowania dla portierów zatrudnionych w Dziale 

Ochrony Mienia UWr. (10 osób), w tym: dokładne pobranie wymiarów osób, 

uszycie, dokonanie przymiarek i dostawa” oraz w celu realizacji zadania, po 

wyborze wykonawcy, w przypadku wyboru Pani/Pana oferty; 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,          

z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów, a w przypadku realizacji zadania - do końca 

okresu gwarancji na wykonane zadanie; 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie, uniemożliwia 

udział w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

-  na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu danych osobowych Pani/Pana  

   dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych    

    osobowych*; 
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- 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 wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

   gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  

   dotyczących narusza przepisy RODO; 

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust. 1-3  

   rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,  

   zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania  

   dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,                            

   w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie  

   zamówienia publicznego; 

- wystąpienia z żądaniem,  którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia  

   2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia  

   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

                        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 których mowa w art. 20 RODO; 

                            - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych  

                               osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych  

                               osobowych jest ast. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

                          

 

 

              *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą  

                wyniku wyłonienia wykonawcy ani zmianą postanowień umowy oraz nie może  

                naruszać integralności protokołu wyboru oferty.  

              **Wyjaśnienie: 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. 

 

  

                   XV. ZAŁĄCZNIKI 

  

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Wzór umowy 

3. Formularz ofertowy. 

 


