
                                    
Bezpieczna przystań 

Projekt „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” współfinansowany z Programu 

Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację dostawy pakietów higieniczno-chemicznych 

na potrzeby realizacji projektu pt. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”, 

realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

Nr zamówienia PS-III.801.3.1.2019 z dnia 28.06.2019 r.  
 

II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa organizacji: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 

ul. Jagiellończyka 8 

66 – 400 Gorzów Wlkp.  

NIP: 599-24-62-314 

Regon: 210467089 

Telefon: 95 7851400  Faks: 95 7851404 

Strona internetowa: http://bip.lubuskie.uw.gov.pl  

e-mail:   polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy powiązani są kapitałowo 
lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
sytuacje, w których osoby uczestniczące w prowadzeniu postępowania lub osoby mogące 
wpłynąć na wyniki tego postępowania sprawują jednocześnie u dostawcy lub wykonawcy 
funkcje decyzyjne lub są zaangażowane po stronie wykonawcy w realizację projektu, 
natomiast powiązanie kapitałowe oznacza posiadanie przez Beneficjenta udziałów 
u dostawcy lub wykonawcy, bez względu na ich wielkość. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów higieniczno-chemicznych w ramach 

projektu pod nazwą „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” finansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.  

Specyfikacja zamówienia: 

1 Pakiet higieniczno-chemicznych musi zawierać: 

1. Proszek do prania – 1 opakowanie min. 1300 g, wybrany spośród: Dosia, Persil, Vizir, 

2. Płyn do płukania tkanin – 1 opakowanie min. 900 ml, wybrany spośród: E, Silan, 

Lenor,  

3. Pasta do zębów – 1 opakowanie min. 100 ml, wybrana spośród: Colgate, Aguafresh, 

Colodent, 

4. Żel pod prysznic – 1 opakowanie min. 400 ml, wybrany spośród: Fa, Joanna, Luksja, 

5. Szampon – 1 opakowanie min. 350 ml, wybrany spośród: Schauma, Palmolive, Ziaja, 

6. Mydło w kostce – 1 opakowanie min. 90 g, wybrane spośród: Palmolive, Luksja, Arko 
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7. Płyn do mycia naczyń – 1 opakowanie min. 750 ml/g, wybrany spośród: Ludwik, Pur, 

Fairy.  

Każdy pakiet powinien być zapakowany w torbę tekstylną wielokrotnego użytku 

dostosowaną wielkością do pakietu higieniczno-chemicznego.  

Opakowania produktów powinny być bez zanieczyszczeń, bez fizycznych uszkodzeń 

dyskwalifikujących produkt. Produkty muszą być w oryginalnych opakowaniach producenta. 

 

Ilość pakietów higieniczno-chemicznych: 844.  

Dostawy będą realizowane w dwóch transzach w okresie od dnia podpisania umowy do 10 

grudnia 2019r. w terminie do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia do Wykonawcy.  

 

I transza - 422 sztuki pakietów higieniczno-chemicznych, 

II transza - 422 sztuki pakietów higieniczno-chemicznych. 

 

W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również 

do dostawy zamówionych pakietów higieniczno-chemicznych wraz z wniesieniem 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Gorzowie Wlkp. Dostawa pakietów nastąpi 

w obecności Zamawiającego, który potwierdzi protokołem odbiór pakietów. Termin 

dostawy należy potwierdzić minimum dwa dni przed planowaną dostawą.  

Nie dopuszcza się wariantowości oferty – oferta powinna zawierać wszystkie wskazane 

przez Zamawiającego elementy. 

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

Przedmiot zamówienia zostanie ostatecznie zrealizowany w terminie do 10 grudnia 2019 r.  

Zamawiający ma prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany produktu, który posiada wadę.  

Koszt wymiany reklamowanych produktów ponosi  Wykonawca. 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy według cen zawartych w złożonej ofercie. 

Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

w tym koszty związane z przekazaniem i dostarczaniem przedmiotu zamówienia do 

wskazanego przez Zamawiającego miejsca, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 

VAT, innych opłat oraz ewentualnych upustów i rabatów. Prawidłowe ustalenie podatku 

VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY  

Kryterium wyboru oferty:  

cena 100 % 

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: 

 

c=
𝐍𝐚𝐣𝐧𝐢ż𝐬𝐳𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐚 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐨𝐰𝐚 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨

𝐂𝐞𝐧𝐚 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧𝐞𝐣
 x100  
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Podana cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty dostawy zamówienia określone 

w sekcji IV Opis przedmiotu zamówienia.  

 

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1 ); 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; 

3. Oferta musi być czytelna; 

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2019 r. do godz. 10.00 . 

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II. 

- przesłać faksem na numer 95 7851404 

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: 

polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl  

 

5. Zamawiający odrzuci ofertę: 

1) złożoną po terminie; 

2) niezgodną z treścią zapytania ofertowego; 

3) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi; 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY 

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na 

podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V.  

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 

Dodatkowych informacji udziela Anna Bilińska,  

tel.  95 7851462 

e-mail: anna.bilinska@lubuskie.uw.gov.pl 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50% 

wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, związanej ze zwiększeniem 

zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek).  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także 

zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy: 

1) nie zostanie złożona żadna oferta; 

2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku 

jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano 

ogłoszenia o zamówieniu; 

3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia 
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uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy. 

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do zawarcia umowy.  

4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

 

 

Załączniki zapytania ofertowego: 
1.Formularz oferty 
2. Projekt umowy 
 

 
 
 
 
 
 
Gorzów Wlkp., dnia 28 czerwca 2019 r.   
                                                                                               (podpis osoby prowadzącej procedurę, 

 działającej w imieniu zamawiającego) 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Grażyna Jelska 

Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych 

 

 

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 Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie 

Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: dostawa pakietów 

higieniczno-chemicznych na potrzeby realizacji projektu pt. „Lubuska Inicjatywa Integracji 
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Cudzoziemców”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji 

i Integracji.  Nr zamówienia PS-III.801.3.1.2019  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu 

realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych 

czynności lub ich przedstawicielom;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem prowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego;   

 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 RODO. 

 

______________________ 

* 
Wyjaśnienie: 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.  
** 

Wyjaśnienie: 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. 

 


