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ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z prowadzonym przez Prokuraturę  Okręgową  w Zielonej Górze 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, 
zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług prania dla Prokuratury Okręgowej 
w Zielonej Górze, zgodnie z poniższymi warunkami. 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług z zakresu prania dla 
Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, wg asortymentu wymienionego 
w pozycjach 1 — 6 formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania). 
Zakres usług obejmuje pranie wodne wraz z maglowaniem lub prasowaniem oraz 
dezynfekcją, a także odbiór zleconego do prania asortymentu od Zamawiaj acego 
i jego powrotne dostarczenie do Zamawiajacego po wykonaniu usługi. 
Dostarczony do Zamawiajacego, wyprany asortyment należy posegregować  
wg rodzaju oraz zabezpieczyć  w sposób uniemożliwiający jego zabrudzenie. 
Zlecenia będą  realizowane zgodnie z zamówieniem, przesłanym faksem lub drogą  
elektroniczną  przesłanym przez osobę  odpowiedzialną  za realizację  przedmiotu 
umowy ze strony Zamawiającego. 
Zamawiajacy będzie składał  zamówienia na realizację  usług prania w terminach 
i ilościach uzależnionych od jego bieżących potrzeb. 
Złożona przez Wykonawcę  oferta musi zawierać  informacje o cenach jednostkowych 
wszystkich wskazanych pozycji formularza ofertowego. 
Ceny jednostkowe za pranie poszczególnych rodzajów asortymentu nie mogą  ulec 
zmianie w całym okresie trwania umowy, a także obejmują  wszystkie koszty 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty towarzyszące, konieczne 
do poniesienia przez Wykonawcę  z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia 
i uwzględniają  wszelkie czynności związane z prawidłową, terminową  dostawą  
przedmiotu zamówienia. 
Wielkość  przedmiotu zamówienia może ulec wahaniom w wyniku zmniejszenia lub 
zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego, uzależnionego od jego rzeczywistych 
potrzeb. 
Wykonawca na swój koszt będzie odbierał  i dostarczał  przedmiot zamówienia 
do siedziby Zamawiającego — tj. Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze pod adres: 
Zielona Góra, ul. Partyzantów 42, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00, 
po uprzednim zgłoszeniu osobie odpowiedzialnej za realizację  umowy ze strony 
Zamawiajacego. 
Wykonawca zobowiązuje się  do realizacji składanych zamówień  w terminie 7 dni 
roboczych. 
Czas trwania umowy: 36 miesięcy, z terminem obowiązywania od dnia 8.09.2018 r. 



Za zakończenie trwania umowy uznaje się  dzień, w którym umowa wygasa 
z powodu upływu okresu, na który została zawarta lub wcześniej — w wyniku 
wyczerpania łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, przewidywanego na realizację  
umowy na świadczenie usług prania. 
Termin płatności faktury ustała się  na 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby 
Zamawiającego. Płatność  zostanie zrealizowana na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w nastepujących sytuacjach: 
a/ za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy — 10% wartości brutto części 
umowy pozostałej do zrealizowania w momencie odstąpienia; 
b/ za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy — 1% wartości brutto 
niedostarczonego zamówienia za każdy dzień  zwłoki. 
Kryteria wyboru oferenta: najkorzystniejsza cena — waga 100%. 
Osobą  wskazaną  do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach dotyczących 
niniejszego zapytanie ofertowego jest: 
Anna Szechowska, 
tel. 68 329 17 14, 
faks 68 329 17 13, 
e-mail: aszechowska@zielona-gora.po.gov.pl  
Na ofertę  składa się  wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego, 
przesłanego wyłącznie drogą  elektroniczną, na nr faksu lub adres e-mail wskazane 
w pkt 16. 
Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2018 r. 

Zastępca 
Prokrqt. Okręgo go 

arcin Chrzanowski 
Załączniki: 
1/ formularz ofertowy 
2/ klauzula informacyjna RODO 

/AS 



PO VII WB 262.20.2018 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy na świadczenie usług prania 

Formularz ofertowy na usługi prania 

miejscowość, data 

Nazwa firmy (Wykonawcy) 

Adres Wykonawcy: 

NIP: 
tel: 

email: 

Lp Nazwa Jednostka 
miary 

Szacowana Ilość  
zapotrzebowania 
w okresie 36 m-cy 

Cena 
Jednostkowa 

Wartość  
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość  
brutto 

1 Prześcieradła sztuka 1035 O 23% O 
2 Poszwy na kołdry sztuka 1035 O 23% O 
3 Poszwy na poduszki sztuka 1035 O 23% 0 
4 Ręczniki sztuka 1035 O 23% O 
5 Obrusy sztuka 60 O 23% O 
6 Togi sztuka 30 O 23% O 

RAZEM O 23% O 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  z treścią  zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń  oraz przyjmujemy warunki w nim określone, w szczególności: 
- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
- akceptujemy wskazany termin obowiązywania umowy, 
- akceptujemy termin płatności tj. 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT. 

podpis/y osoby/osób uprawnionych 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
sygn. PO VII WB 26220.2018 

Klauzula informacyjna (RODO) 

związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze 

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: 

Administratorem danych osobowych jest Prokurator Okręgowy z siedzibą  przy 

ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail 

sekretariat@zielona-gora.po.goy.pl   

Inspektorem ochrony danych jest Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, 

e- mail: iod@zielona-gora.po.goy.pl  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

na świadczenie usług prania, sygn. PO VII WB 262.20.2018 prowadzonym 

w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość  nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro; 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby lub podmioty, którym 

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"; 

Pani/Pana dane osobowe będą  przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, 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; 



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; 

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą  podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

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*; 

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

wart. 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; 

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. 

Wyjaśnienie: 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. 
* 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. 
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