Pleszew, dnia 03 listopada 2020 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

na zakup i dostawę materiałów ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w 2020 roku

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego
7b, 63-300 Pleszew.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów ochrony osobistej dla
pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie
w postaci: fartuchów i kombinezonów ochronnych, przyłbic i okularów ochronnych,
maseczek twarzowych oraz ochronnych, rękawic jednorazowych, płynów i żeli do
dezynfekcji. Zakup środków odbywa się w ramach grantu ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0002/20,
p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Opis
przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Termin realizacji umowy:
Od podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W propozycji należy podać jednostkową cenę brutto, jednostkową cenę netto, sumę
netto, sumę brutto dla poszczególnych pozycji oraz na końcu zsumować.
5. Warunki realizacji dostawy:
a) po podpisaniu umowy należy dostarczyć zamówienie do siedziby Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.
b) Produkty muszą być nowe odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
a) propozycję cenową należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pleszewie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew pokój
nr 3 w terminie do dnia 13 listopada 2020 do godz. 15:00.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres
wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na zdanie: „Zaopatrzenie w środki
ochrony osobistej”;

b) wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie;
c) do oferty należy dołączyć wskazane i podpisane załączniki.
7. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie może nie być
rozpatrzona. Złożenie oferty cenowej nie jest równoczesne ze złożeniem zamówienia
przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy.
8. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu zamówienia o
maksymalnie 40% w zależności od otrzymanej oferty i kwoty, którą przeznaczył na ten
cel.
9. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Dorota Olejniczak, tel. 62 742 01 61 e mail:
olejniczakd@psds-pleszew.pl

W załączniku:
1. Załącznik nr 1.
2. Załącznik nr 2.
3. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Pleszewie
Grażyna Kaczmarek

Załącznik nr 1

Lp.

Nazwa

1.

Maseczka ochronna

2.

Maska twarzowa
FFP2 (N95)

3.

Rękawice nitrylowe
jednorazowe rozmiar
M

4.

Rękawice nitrylowe
jednorazowe rozmiar
L

5.

Fartuch
flizelinowy

Opis
Maseczka ochronna chirurgiczna 3-warstwowa z
gumką i metalowym noskiem. Maseczki
chirurgiczne powinny być wykonane z
trzywarstwowej włókniny. Maseczki powinny
spełniać wymagania w zakresie jakości i
standardów bezpieczeństwa określonych w
przepisach UE w tym wytycznych Konsultanta
Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia
09.04.2020 r. dotyczące warunków jakie powinny
spełniać maseczki przeznaczone dla osób, które
nie wykonują zawodów medycznych oraz nie
potwierdzono u nich aktywnego zakażenia
COVID19.
Maska wykonana z polipropylenu – materiału
filtracyjnego. Półmaska przeznaczona jest do
wielokrotnego użytku. Czas jej używalności
wynosi 8 h. Klasa bezpieczeństwa to FFP2 (N95)
Nitryl, bez środka pudrującego, rolowany brzeg
mankietu, zgodne z wymaganiami Dyrektywy o
Wyrobach Medycznych 93/42/EEC oraz
Rozporządzenia (UE) 2016/425
Nitryl, bez środka pudrującego, rolowany brzeg
mankietu, zgodne z wymaganiami Dyrektywy o
Wyrobach Medycznych 93/42/EEC oraz
Rozporządzenia (UE) 2016/425
Z dodatkowymi ściągaczami przy dekolcie i
mankietach, wiązany na troczek, przy szyi rzep.
Materiał: flizelina polipropylenowa 35-40 g/m2,
ściągacz bawełniany, rozmiar: standardowy do
max. 140 cm w klatce piersiowej

Jednostka
miary

Ilość

sztuka

1500

sztuka

1500

sztuka

5 000

sztuka

5 000

sztuka

24

Cena
jednostkowa
netto w PLN

Cena
jednostkowa
brutto
w PLN

Suma
netto
w PLN

Suma
brutto
w PLN

6.

Kombinezon
ochronny

7.

Przyłbica ochronna
na usta i nos
(wyłączając oczy)

8.

Okulary ochronne

9.

Płyny do
dezynfekcji rąk –
opakowanie 1 litr

Materiał: włóknina 100% polipropylen - 50 g/m2,
ochrona zgodna z kategorią I. Materiał
przepuszczający powietrze, wykończenie
rękawów, nogawek i kaptura elastycznymi
gumkami, zamek błyskawiczny, kaptur
wykończony elastyczną gumką, ściągacz w talii.
Rozmiar L lub uniwersalny
Produkt wielokrotnego użytku, wykonany z
szybki poliestrowej 200 – 300 gr oraz mocnej
pianki będącej elementem konstrukcyjnym.
Mocowana za gumek za uszami.
3M 2800 przeznaczone są do ochrony przed
odpryskami i uderzeniami (45m/s).
Poliwęglanowa szybka z powłoką chroniącą
przed zarysowaniami, zaparowaniem, bezbarwna.
Dopasowanie dzięki regulacji długości
zauszników oraz kąta nachylenia szybki.
Wymagania: EN166 - Ochrona indywidualna
oczu, Certyfikat CE
Preparat na bazie alkoholu (min. 70%)
przeznaczony do dezynfekcji rąk, posiadający
potwierdzone badaniami działanie
bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.
Termin przydatności co najmniej 12 m-cy od
dostawy. Płyny do dezynfekcji rąk powinny
spełniać wymagania w zakresie jakości i
standardów bezpieczeństwa określonych w
przepisach UE w tym Wytycznych Ministerstwa
Zdrowia - informacje dotyczące produktów
wykorzystywanych podczas zwalczania COVID19. Produkt musi posiadać dopuszczenie do
obrotu i rejestrację w Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.

sztuka

100

sztuka

24

sztuka

24

sztuka

10

Płyny do

10. dezynfekcji rąk –
opakowanie 5 litr

Żele do
dezynfekcji rąk 11.
opakowanie 500
ml z pompką

Preparat na bazie alkoholu (min. 70%)
przeznaczony do dezynfekcji rąk, posiadający
potwierdzone badaniami działanie
bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.
Termin przydatności co najmniej 12 m-cy od
dostawy. Płyny do dezynfekcji rąk powinny
spełniać wymagania w zakresie jakości i
standardów bezpieczeństwa określonych w
przepisach UE w tym Wytycznych Ministerstwa
Zdrowia - informacje dotyczące produktów
wykorzystywanych podczas zwalczania COVID19. Produkt musi posiadać dopuszczenie do
obrotu i rejestrację w Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.
Preparat na bazie alkoholu (min. 70%) z
gliceryną oraz formułą zapobiegającą uczuciu
lepkości przeznaczony do dezynfekcji rąk,
posiadający potwierdzone badaniami działanie
bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze;
Termin przydatności co najmniej 12 m-cy od
dostawy. Żele do dezynfekcji rąk powinny
spełniać wymagania w zakresie jakości i
standardów bezpieczeństwa określonych w
przepisach UE w tym Wytycznych Ministerstwa
Zdrowia - informacje dotyczące produktów
wykorzystywanych podczas zwalczania COVID19. Produkt musi posiadać dopuszczenie do
obrotu i rejestrację w Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.

sztuka

15

sztuka

10

Żele do
dezynfekcji rąk 12. opakowanie 5
litrów

Preparat na bazie alkoholu (min. 70%) z
gliceryną oraz formułą zapobiegającą uczuciu
lepkości przeznaczony do dezynfekcji rąk,
posiadający potwierdzone badaniami działanie
bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze;
Termin przydatności co najmniej 12 m-cy od
dostawy. Żele do dezynfekcji rąk powinny
spełniać wymagania w zakresie jakości i
standardów bezpieczeństwa określonych w
przepisach UE w tym Wytycznych Ministerstwa
Zdrowia - informacje dotyczące produktów
wykorzystywanych podczas zwalczania COVID19. Produkt musi posiadać dopuszczenie do
obrotu i rejestrację w Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.

sztuka

15

SUMA:

Załącznik nr 2
Dane wykonawcy:

Pleszew, dnia ……………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Powiatowy Środowiskowy Dom
Samopomocy w Pleszewie
ul. Kazimierza Wielkiego 7b
63-300 Pleszew

Oświadczam, że zapoznałam/em się z:
1)
2)

Klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Pleszewie,
Klauzulą informacyjną w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.

…………………………………………………
Podpis Oferenta

Oświadczam, że udostępniam moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb
związanych z zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę materiałów ochrony
osobistej dla pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w 2020
roku oraz w celu zawarcia i wykonania umowy, publikowania informacji o wyniku przeprowadzonego
postępowania, dochodzenia ewentualnych roszczeń , archiwizacji i kontroli.

…………………………………………………
Podpis Oferenta

Dane osobowe podlegają ochronie 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.U. L 119 z 4.5.2016)

Klauzula informacyjna
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 dnia 04.05.2016 r.) zwany dalej „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pleszewie z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 7b, 63-300 Pleszew, tel. 62 7423 175.
2. W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie wyznaczony został Inspektor
Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu: 62 7423 175 lub pod
adresem e-mail: iod@psds-pleszew.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał
i w zakresie niezbędnym do:
o realizacji celu w jakim, Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
o wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
o wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
o wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO);
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być:
o podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
o podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz w celu realizacji
zadań, o których mowa w pkt 3.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, do których zostały
zebrane, a także po jego zrealizowaniu, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
o dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
o sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
o usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
o ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO;
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej, chyba że wynika ten obowiązek z przepisów prawa.
11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to
prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna
w celu związanym z zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej
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:
▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem z zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę
materiałów ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Pleszewie w 2020 roku
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 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;
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 ROD

______________________
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowy
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zaproszenia do złożenia
propozycji cenowej 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

Załącznik nr 3
Miejscowość …………………………. data ………………………

Nazwa wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
Adres
…………………………………...................................................................................................
………………………………………………………………………...…………………………
Tel. ………………………………………. Fax………………………….……………………..
NIP ………………………………………………………………………………………...……

Powiatowy Środowiskowy Dom
Samopomocy w Pleszewie
ul. Kazimierza Wielkiego 7b
63-300 Pleszew

OFERTA CENOWA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie: zakup i dostawa
materiałów ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Pleszewie w postaci: fartuchów i kombinezonów ochronnych, przyłbic
i okularów ochronnych, maseczek twarzowych oraz ochronnych, rękawic jednorazowych,
płynów i żeli do dezynfekcji.

1.
2.
3.

4.
5.

Oferuję wykonanie usługi / dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie
z wymogami opisu zamówienia, za kwotę określoną w załączniku nr 1.
Wymagany termin realizacji umowy: do 30 listopada 2020 roku.
Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej „warunki umowy”
akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy
na ww. warunkach.
Załącznikami do propozycji są dokumenty wymienione w pkt. 8 zaproszenia.
Wykaz artykułów ochrony osobistej wg. załącznika nr 1.

………………………………………
/podpis i pieczątka wykonawcy/

