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OGT.OSZENIE O ZAM6WIENIU

Dzialajqc w imieniu Miasta Bialystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok' zapraszam

do zlozenia ofert na wykonanie uslugi /dostawy/ roboty budowlanej*, kt6rej wartoSd nie przekracza

tcwoty okreSlonej * art. 4 pkt B ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych

(Dz, U. 22019 r. poz. 1843 ze zm,)

1. Okre5lenie przedmiotu zam6wienia:

DOSTAWA NATURALNEJ WODY 2n6onnrJ w BUTLACH O POJ. 18'9 L

ORAZ DZIERZAWA DYSTRYBUTOROW

Kod CPV - 15981000-8 wody mineralne

2. Opis wymagaf:

. sukcesywna dostawa naturalnej wody 2r6dlanej w butlach 18,91, dzier2awa dystrybutor6w oraz ich

sanityzacja,

, maksymalna ilo56 zamawianych butli z wodq 2r6dlanq o poj. 18,91 - 4.680 szt.,x

. maksymalna liczba dzierZawionych dystrybutor6w - 100 szt',x

. dostarczana woda musi odpowiada6 wymaganiom okre6lonym w Rozporzqdzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2011 r. w sprawie naturalnych w6d mineralnych'
naturalnych w6d ir6dlanych i w6d stolowych (Dz. U. z2OtL r. nr 85 poz' 466)'

r g,f dniu dostawy do siedzib Zamawiajqcego, woda musi posiadad minimalny termin

przydatno6ci do spozycia 3 miesiqce, umieszczony na etykiecie ka2dej butli,

. dystrybutory muszq byi dostosowane do butli o pojemno6ci 18,91, posiadad opcjq

podgrzewania i chlodzenia wodY,

. dystrybutory powinny by6 fabrycznie nowe lub u2ywane (w u2ywanych dystrybutorach przed

dostarczeniem ich Zamawiajqcemu winna byi przeprowadzona sanityzacja na koszt wykonawcy),

. rozmiar dystrybutor6w bqdzie okreSlony w zale2noSci od potrzeb Zamawiajqcego

wolnostojqce, bqd2,,mini" (do postawienia na szafce),

. ka2dy z dzieriawionych dystrybutor6w musi posiadad znak zgodno5ci CE wymagany dla

urzqdzefi e I ektrycz nYch,

. wod? i dystrybutory bQdE dostarczane do wskazanych w umowie siedzib Zamawiajqcego

na terenie miasta Bialegostoku, transportem i na koszt wykonawcy'

. zd dostarczone butle z wodq wykonawca nie bqdzie pobieral kaucji,

. wykonawca przeprowadzi sanityzacjq urzqdzeh po 6 miesiqcach u2ytkowania

na wlasny koszt,

. naprawa awarii dzierzawionych dystrybutor6w le2y w gestii wykonawcy,

. szczeg6lowe warunki realizacji zam6wienia okre5lono w projekcie umovvy stanowiqcej zal. Nr 2

do ogloszenia.

x Zamawiajqcy zastrzega, 2e ilo5i zamawianych butli oraz dzier2awionych dystrybutor6w mo2e ulec zmniejszeniu, jednak nie

wiqcej ni2 o 10 o/o.



3. Termin realizacji zam6wienia: od 01.01.2o2L r. do 31.12.2o2L r,

4. Kryterium wyboru: cena - 10oo/o
7a naikorzystniejszq zostanie uznana oferta, kt6ra zawiera najniisz1cenq ofertowq brutto.

5' oferta musi byi napisana w jqzyku polskim i podpisana przez osobg upowaznionqdo reprezentowania wykonawcy na zewnAtrz.

6. Oferta winna zawierai:

' cenq ofertowq brutto (uwzglgdniajqcq nale2ny podatek VAT) - na formularzu ofertowym
stanowiqcym zalqcznik nr 1 do ogloszenia o zam6wieniu, obejmujqcq pelny zakres dostawy
okreSlony w pkt 2 ogloszenia oriz wszystkie elementy niezbgine-do wykonania przedmiotu
zam6wienia,

' Swiadectwo pZH zawieraiqce ocenq i kwalifikaciq rodzajowq wody,
' atest PZH o dopuszczeniu do obrotu produktami spozywczymi nuili, w kt6rych bqdzie dostarczana

woda.
z' Ofertq nale?y przesLat poczt4 elektroniczn4 na adres: obu@um.bialystok.pl do dnia.....

44 .12.2020 r. do godz. t0:00.

B. Osobq do kontaktu z wykonawcamijest:

, -Izabela Buczyiska, tel, (85) B6g-62-L7, e-mail: ibuczynska@um,bialystok.pl,9' Zamawiajqcy odrzuci 9lenq, kt6ra nie ,spelni wymagari bkre6tbnycn w ogloszeniu
o zam5wieniu lub jej treSi nie odpowiada treSci ogloszehia o zam6wieniu ,'i zastrze2eniem pkt
10,

10' Zamawiajqcy w toku badania i oceny ofert moze 2qdac od wykonawc6w wyja6nieri dotyczqcych
oferty, a w przypadku jej niekompletno6ci w zakreiie wymaganych dokument6* p66;io16]|y;h
wezwie do ich uzupelnienia.

11. Zamawiajqcy poprawi w tre6ci oferty:
a) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
a) b) inne omylki polegajqce na niezgodno6ci oferty z tre6ciq ogloszenia o zam6wieniu, nie

powodujqce istotnych zmian w treSci oferty, o ki6rych zamawiaiqcy powiadomi wykonawcq, a
wykonawca wyrazi na nie zgodq, niezwlocznie zawiadamiaj4t o tym Wykonawc',
kt6rego oferta zostalapoprawiona.

12' zamawiajqcy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ogloszeniu o zam6wienie i przedstawi najkorzystniejszq ofertg w op-arciu okfierium wyboru okre6lone w ogloszeniu, z zastrze2eniem pkt 15.13' Zamawiajqcy powiadomi wykonawc6w o wyniku postgpowania pisemnie/faksem/drogE
elektronicznqx i zamieSci informacjg na stronie internetowej

14. Inne postanowienia :-Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzqdzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia2016 t. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rczporz4dzenie o ochronie danych) (Dz, tJrz. UE L ll9 z 2016 r.).
zwanego RODO, informujg, ze:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, rJrz4d Miejski w

Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;
2) W sprawach z zak<resu ochrony danych osobowych mog4 Paristwo kontaktowa 6 siE z

inspektorem ochrony danych: IJrz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l,
15-950 Bialystok, tel. g5 979 79 79,e-mail:bbi@um.bialystok.pl;

3) PanilPana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RoDo w celu
zawarcia umowy na podstawie zlo2onej oferty oraznapodstawie art.6. ust. I lit. a (w



zakesie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakoSciowej

oferty np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;

4) Dane osobowe mog4 byi ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.

dostgp do informacji publicznej), atakhe podmiotom przetwarzaj4cym dane na podstawie

zawarlych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego postgpowania; administrator w
granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnoSci dla os6b, kt6rych dane

zostaly zawarte w ofercie;

5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:

a) przez okres 5 lat liczonych od kofica roku, w kt6rym postgpowanie zostanie

zakonczone - w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;

b) przez okres 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana-
w przypadku um6w zwafiychw postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;

6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:

a) prawo do dostgpu do danych, nazasadach okreSlonych w art. i5 RODO;

b) prawo do sprostowania danych, nazasadach okreSlonych w art. 16 RODO;

c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianYfl"), na zasadach

okre3lonych w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych w art. 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okreSlonych w art. 20 RODO.

7) Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

S) Podanie danych jest dobrowolne, jednakhe ich niepodanie skutkowad moze uznaniem

oferty za niewaanq, mohe uniemoZliwic Zanawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do naleZytego wykonania

zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub odrzucenie jego

oferty;
9)Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

15. W uzasadnionych okoliczno6ciach Zamawiajqcy dopuszcza uniewa2nienie postqpowania,

* - wlakiwe podkretli(

/jeg o ZastQpcy/ Se kreta rza/osoby u powazn io nej

Zalaczniki:




