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OGI.OSZENIE O ZAMoWIENIU

Dzialaj4c w imieniu Miasta Bialystoko ul. slonimska l, ls-950 Bialystok,
ofert na wykonanie dostawy, kt6rej wartosd nie przewacza kwoty okeslonej
dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. 22019r,, poz.

1, OkreSlenieprzedmiotuzam6wienia:

1843 ze zm.)

Sukcesywna dostawa artykul6w spoirywcrych oraz napoj6w na potrzeby
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku

kod CPV:
I5.80.00.00-6 - rcLne produkty spozywcze
15.32.00.00-7 - soki owocowe i warzywne
I 5.50.00.00-3 - produkty mleczarskie
15.81 .21.00-4 * wyroby ciastkarskie
15.83.00.00-5 - cukier iprodukty pokrewne
15.84.20.00-2 - czekolada i wyroby cukiernicze
15.86.00.00-4 - kawa, herbata i podobne produkty
I 5,98. 1 0.00-8- wodv mineralne

2. Opis wymaga6:
l) zam6wienie obejmuje dostawg artykul6w sporywczych i napoj6w wraz z

we wskazanych miejscach w siedzibachZamawiaj4cego, wrJrzgdzie Miejskim w
ul. Slonimska l, ul.Kiliriskiego 6, ul. Skladowa 11, ul.Sw.Rocha 3.

rozladurikiem
BiatrmsJoku -

2) Asortyment i iloSci objgte dostaw4 zawiera zal4czony do ogloszenia Formularz cenofy -
stanowi4cy zal4cznik nr 2 do ogloszenia.

3) Zamawiaj4cy nie dopuszcza dostawy zamiennik6w.
4) Warunki realizacji zam6wienia:

a) realizacja zam6wienia nastgpowa6 bgdzie sukcesywnie w miarg potrzeb, w okresie od Oaty
podpisania umowy do 3l grudnia2}2l

b) niezaleZnie od terminu wskazanego powy2ej, umowa wygasa w trybie natychmiastdwym
w przypadku wykorzystania Srodk6w finansowych przeznaczonych na real{zacjg
zam6wienia;

c) miejsce dostawy kahdorazowo bgdzie wskazane przezZamawiaj4cego;
d) o koniecznoSci dostarczenia towaru Zamawiaj4cy kaLdorazowo powiadomi Wykorlawcg

e-mailem, a Wykonawca zrealizuje to zam6wienie niezwlocznie, nie p6Zniej jednafi niz
w ci4gu 3 dni roboczych od daty zloheniazam6wienia;

e) w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj4cy zastrzega mo2liwoSi realizacji
zlecenia dostawy w ci4gu 5 godzin od czasu zloLenia zam6wienia, o ile ZamawXaiqcy

- zlo\ je najp6Zniej do godz. 9:00 w dniu, w kt6rym dostawa jest wymagana do realiza$ij 
-

f) dopuszcza sig moZliwoS6 dokonywania zakup6w pnlz Zarnawiaj1cego indywidfrahie
w siedzibie Wykonawcy;

g) dostawy bgd4 odbywa6 sig Srednio 6 ruzy w miesi4cu.

Opis pozostalych wymagan dotycz4cych zakresu
zal1cznik nr 3 do ogloszenia o zam6wieniu.

dostawv zawieray zawiera wz6r umowy, stanowl4cy

30 dni od daty dostarczeniaWarunki zaptaty za dostawg: w formie przelewu w ci4gu



Zamaw iaj qcemu praw i dlowo wy staw ionej faktury.

trealizacji zam6wienia:od 01.01.2021 do 31 grudnia 202I r.

wyboru: cena- 100' .

najkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta, kt6ra zawieranajniilsz4 ceng ofertow4 brutto. Je2eli
bgdzie mo|na wybrad oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e Wykonawcy zlo24 ofefi o
j samej cenie-Zamawiaj4cy wezwie tych Wykonawc6w do zlo2enia dodatkowych ofert
!\rych.

ferta musi byi napisana w jgzyku polskim i podpisana przez osobg upowaznion4 do
towania wykonawcy na zew n4tr z.

wypelniony formularz ofertowy zawieraj4cy ceng ofertow4 brutto (uwzgledniaj 4c4 naleLny
tek VAT) za dostawg przedmiotu zam6wienia (zal4czniknr I do ogloszenia o zam6wieniu)

wypelniony formularz cenowy na podstawie kt6rego okeSlono ceng ofertow4 brutto (zal4cznik
r 2. do ogloszenia o zam6wieniu).
fertg nalezy przeslat pocztq elektroniczn4 na adres: obu@um.bialystok.pldo dlia 49

20 r. do godz.10:00.

do kontaktu z wykonawcami jest:
ilzabela Buczyfiska, tel. 85 869 6217, e-mail: ibuczynska@um.bialystok.pl.

9.

10.

awiaj4cy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelni wymagari okre6lonych w ogloszeniu o zam6wieniu
jejtre66nieodpowiadatre6ciogloszeniaozam6wieniu,zzastrzezeniempkt. 10.

iaj4cy w toku badania i oceny ofert moZe 24da6 od wykonawc6w wyja6niefr dotycz4cych
rty, a w przypadku jej niekompletno3ci w zakresie wymaganych dokument6w podmiotowych

ie do ich uzupelnienia.
wiaj4cy poprawi w tre6ci oferty:

oc4,rviste omylki rachunkowe i pisarskie,

inne omylki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty ztreici4 ogloszenia o zam6wieniu, nie
powodujqce istotnych zmian w treSci oferty, o kt6rych Zamawiq4cy powiadomi
wykonawcg, a wykonawca wyrazinanie zgodE. niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym
Wykonawcg, kt6rego oferta zostaLa poprawiona.

wiaj4cy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
rzedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystniejsz4 ofertg w oparciu
kryterium wyboru okre$lone w ogloszeniu o zam6wieniu, z zastrzeileniem pkt. 15.

awiaj4cypowiadomiwykonawc6wowynikupostgpowania@
I i zamie$ci informacjg na stronie internetowej.

me postanowienia: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
nie z afi. 13 i 14 razporzqdzehia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 ietnia 201,6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych

o i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
9st, E (og6lne rozporz1dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L I19 z 2016 r.),

RODO, informujg, ze:

ministratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz1d Miejski w
ialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;

sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog? Pafrstwo kontaktowat sig z
ul. Slonimska I,orem ochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku,

85 879 79 79, e-mail: bbi@,um.bialystok.pl;5-950 Bialvstok. tel,



4)

r) Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebgdqna podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
zawatcra umowy na podstawie zlo2;onej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit.
zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakoS
oferty np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;
Dane osobowe mog4 by6 ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowany
dostgp do informacji publicznei), atakhe podmiotom przetwaruai4cym dane na po(
zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego postgpowania; admini
granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatno6ci dla os6b, kt6rych
zostaly zawafte w ofercie;

5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postgpowanie

zakohczone - w przypadku dokumentacj i z po stgpowania o udzieleni e zamd
b) przez okres 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizow

w przypadku um6w zwartychw postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;
6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:

a) prawo do dostgpu do danych, nazasadach okreslonych w art. 15 RoDo;
b) prawo do sprostowania danych , na zasadach okreslonych w art. 16 RoDo;
c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianyffi"), na

okreSlonych w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzarriao na zasadach okreSlonych w art. l8 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadachokreslonych w art. 20 RoDo.

7) Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym
Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie skutkowad moze
oferty za niewuznq,, moze uniemozliwil zamawiajqcemu dokonanie oceny
warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do naleZytego wykor
zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub odrzucenie
oferty;
9)Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zatrtomatyzowanemu podejmowaniu
profilowaniu.

15. W uzasadnionych okoliczno6ciach Zamawiaj1cy dopuszcza uniewaZnienie postgpowania.
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Zaldcznik
Zaldcznlk
Zaldcznlk

nr 1 -formularz ofertowy
nr 2-formularz cenowy
nr 3-Projekt umowy


