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Zaproszenie do złożenia oferty w ramach trybu rozeznania rynku. 

 
LOYOLA - DZIEŁA JEZUICKIE  

zaprasza do składania oferty na dostawę sprzętu AGD, RTV, IT do Całodobowego Domu Opieki 

w Starej Wsi (CDO) w ramach  projektu pn.: „CAŁODOBOWY DOM OPIEKI W STAREJ 

WSI”  nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0061/20 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

LOYOLA - DZIEŁA JEZUICKIE                                     

ul. Mały Rynek 8 

31-041 Kraków 

NIP: 6762455624, REGON: 385864819, KRS: 0000521980 

Adres strony www: http://starawies.jezuici.pl/  

e-mail: cdo.starawies@gmail.com   

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu AGD, RTV i  IT do 

Całodobowego Domu Opieki w Starej Wsi nr 778, 36-200 Brzozów (powiat brzozowski) 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania  

Specyfikacja techniczna w tabeli poniżej: 

 

Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące.  

Wymagany termin realizacji: do 27.10.2021 r.  zgodnie z umową, która stanowi zał. 3 do 

mniejszego zaproszenia.  

 

Warunki płatności:  

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

2. Jako datę zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypłaty wynagrodzenia w terminie późniejszym 

niż wynikający z zapisów ust. 1 w przypadku opóźnień w przekazaniu środków 

finansowych lub weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą przedkładanych przez 

Zamawiającego wniosków o płatność, ale nie dłuższym niż 7 dni od przekazania środków 

przez Instytucję Pośredniczącą. 

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT 

Cena 100%  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną za 

realizację całego zamówienia. 

2. Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje 

(wypełniony załącznik nr 1). W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami  

w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

4. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną  

w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej 
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przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta 

zostanie odrzucona. 

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia wraz z wypełnionym załącznikiem  

nr 1) powinna zostać złożona do dnia 18.10.2021 r. za pośrednictwem: 

1)  poczty elektronicznej na adres: cdo.starawies@gmail.com (w temacie wiadomości 

należy wpisać: Oferta na dostawę sprzętu do CDO w Starej Wsi)  

2) poczty / kuriera/ osobiście na adres Zamawiającego LOYOLA - DZIEŁA 

JEZUICKIE, ul. Mały Rynek 8, 31-041 Kraków. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Wykonawcę tylko jednej oferty. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście. 

2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych 

warunków zamówienia.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy na dostawę oferowanego 

sprzętu. 

4. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

Pytania dot. niniejszego postępowania prosimy kierować na adres: 

cdo.starawies@gmail.com   lub pod numer telefonu: 886277744. 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z rozporządzeniem 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”, informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: LOYOLA - DZIEŁA JEZUICKIE, ul. Mały 

Rynek 8, 31-041 Kraków we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować się  

z Administratorem poprzez e-mail: artur.demkowicz.sj@gmail.com,  telefonicznie  690552812, 

listownie – kierując korespondencję na adres siedziby Administratora. 

Z Administratorem można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy polegających 

na ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz –  

w przypadku wyboru Wykonawcy – zapewnienie prawidłowego wykonania umowy 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych,  prawo ich 

sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  

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 osoby fizycznej lub prawnej, lub  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie 

jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d 

lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na 
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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. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania 

danych będzie wykluczenie z procesu oceny ofert. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od do dnia 31 grudnia 2027 roku. 

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów wykonują na 

zlecenie administratora zadania związane z utrzymywaniem systemów informatycznych 

wspierających realizację zadań na etapie przed zawarciem umowy i na etapie wykonywania umowy. 

 

 

 

 

Stara Wieś, 11.10.2021r.                                                                             ………………………………… 

          

 


