
Nr sprawy: DZP/341/40/20/R                                   
         

Ogłoszenie o zamówieniu
KTÓREGO WARTOŚĆ SZACUNKOWA WYNOSI WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY
OD 6 000 DO 30 000 EURO

Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczone  jest  ogłoszenie  wraz  z  załącznikami:
www.mops.tychy.pl

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy,
tel. 32 323 22 41,
e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl
adres strony internetowej: www.mops.tychy.pl

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1 RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawa

2.2  NAZWA ZAMÓWIENIA:

,,Dostawa artykułów higienicznych oraz sprzętu do dezynfekcji”

2.3 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

2.3.1 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
 

• Część 1 – Dostawa środków higienicznych oraz dezynfekujących

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry jakie musi spełniać
oferowany  asortyment,  Zamawiający  określił  w  załączniku  nr  1  do  Ogłoszenia  – Opis
przedmiotu zamówienia.

• Część 2 – Dostawa bramki do dezynfekcji 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry jakie musi spełniać
oferowany  produkt,  Zamawiający  określił  w  załączniku  nr  1a do  Ogłoszenia  –  Opis
przedmiotu zamówienia.

2.3.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wybór oferty najkorzystniejszej
nastąpi  oddzielnie  dla  każdej  części  zamówienia.  Wykonawca  może  złożyć  ofertę  na
dowolną  liczbę  części  zamówienia.  Oferty  nie  zawierające  pełnego  zakresu przedmiotu
zamówienia w ramach danej części zostaną odrzucone.

2.3.3 Miejsce dostawy: ul. Promnicka 53, 43-210 Kobiór.

http://www.mops.tychy.pl/
http://www.mops.tychy.pl/


III. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 

3.1 Dostarczone artykuły/sprzęt muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, zgodne ze specyfikacją
techniczną.  Muszą  posiadać  odpowiednie  certyfikaty/atesty  potwierdzające  zgodność  z
obowiązującymi normami i standardami oraz spełniać wymagane prawem normy bezpieczeństwa.

3.2 Wykonawca  dostarczy  przedmiot  zamówienia  własnym  transportem,  na  swój  koszt  pod
wskazany w pkt 2.3.3 adres.

3.3 Wykonawca  ustawi  sprzęt  we  wskazanym  przez  Zamawiającego  miejscu,  zainstaluje  i
uruchomi  w  celu  potwierdzenia  prawidłowego  działania  (dot.  Części  1,  poz.  1  -  Stacja  do
dezynfekcji, dozownik  automatyczny do rąk oraz Części 2 – Bramka do dezynfekcji). 

3.4 Wykonawca przekaże wraz z wyposażeniem niezbędną dokumentację, tj. instrukcje obsługi w
języku polskim, karty gwarancyjne itp.

3.5 Uwaga! Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w jednej,
maksymalnie dwóch dostawach. Zamawiający nie dopuszcza osobnego wysyłania poszczególnych
pozycji przedmiotu zamówienia za pośrednictwem firm kurierskich (dot. Części 1).

3.6 Wymagany  okres  gwarancji  (dot.  Części  1,  poz.  1  -  Stacja  do  dezynfekcji,  dozownik
automatyczny do rąk oraz Części 2 – Bramka do dezynfekcji) wynosi min. 24 m-ce.

3.7  Jeżeli  do  opisania  przedmiotu  zamówienia  użyto  oznaczeń  wskazujących  konkretnego
producenta, Zamawiający informuje, że dopuszcza także zastosowanie produktów równoważnych,
przez  które  należy  rozumieć  produkty  o  parametrach   technicznych,  użytkowych  oraz
eksploatacyjnych  nie  gorszych  od  przedstawionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia.  Ciężar
udowodnienia,  że  oferowany  przedmiot  zamówienia  jest  równoważny  i  spełnia  wszystkie
wymagania określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu spoczywa na Wykonawcy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania: do  21 grudnia 2020 r. 

V.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający nie określa warunków w w/w zakresie.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

7.1 Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, Kancelaria (p.105)

w  kopercie  oznaczonej  napisem:  ,,Dostawa  artykułów  higienicznych  oraz  sprzętu  do
dezynfekcji – Część………...”

Termin: do 10 grudnia 2020 r. do godz. 11:30.



Na kopercie  należy  podać  nazwę i  adres  wykonawcy, by  umożliwić  zwrot  nieotwartej  koperty
w przypadku jej dostarczenia po terminie składania ofert.
  
7.2 Oferta winna zawierać:

7.2.1 Wypełniony  formularz  oferty  sporządzony  na  podstawie  wzoru  stanowiącego  -
załącznik nr 2/2a do Ogłoszenia.

7.2.2 Pełnomocnictwo  lub  umowa  podmiotów  występujących  wspólnie  wskazujące,  że
osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z
załączonych  do  oferty  dokumentów  (oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność  z
oryginałem przez notariusza) – jeżeli dotyczy.

7.2.3 Zamawiający dokona weryfikacji reprezentacji samodzielnie poprzez ogólnodostępne 
rejestry KRS i CEiDG.

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, pok. 128
Termin: 10 grudnia 2020 r. godz. 12:00. 

IX. INNE

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.2  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9.3 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień treści lub uzupełnień złożonej oferty.
9.4  Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczone  jest  ogłoszenie  wraz  z  załącznikami:
www.mops.tychy.pl.
9.5  Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania zamieszczając informację na
stronie internetowej: www.mops.tychy.pl.
9.6 Osoba upoważniona do kontaktu: Anna Mierny, Beata Czerny-Doroszko nr tel. 32 323 22 74.

X. ZAŁĄCZNIKI

załącznik nr 1/1a – Opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2/2a – Formularz oferty
załącznik nr 3 – Wzór umowy (Część 1)
załącznik nr 4 – Wzór umowy (Część 2)

                                                 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej ul.
Budowlanych 59, 43-100 Tychy, nr tel. 32 323 22 61, adres e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl;

− Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Tychach  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych
osobowych  z  którym  można  się  kontaktować  pod  adresem   e-mail:  iod@mops.tychy.pl,
telefon: 32 323 22 74;

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa artykułów
higienicznych oraz sprzętu do dezynfekcji”

mailto:iod@mops.tychy.pl
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− 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 2019 r. poz.1843), dalej „ustawa Pzp'';

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa,

− po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

− 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
(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 których 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;

− 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.

data: 1.12.2020 r.                                              

              Zatwierdził:

                                     Dyrektor Miejskiego Ośrodka
                                                    Pomocy Społecznej 

       mgr Marianna Feith
                        


