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ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Pasłęk w związku z zapotrzebowaniem złożonym przez Sołectwo Drulity w
ramach realizacji funduszu sołeckiego, zaprasza do złożenia oferty na zakup  warnika
do wody z ociekaczem który będzie użytkowany podczas festynów sołeckich, zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia. 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  w  D.U.  z  2019.1843 ze  zm.).
Treść  niniejszego ogłoszenia  nie  stanowi  oferty  w rozumieniu  art.  66  i  71  Kodeksu
Cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145 ze zm.).

a) Zamawiający:

Gmina Pasłęk, Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk
NIP 578-30-52-813, REGON 170748146
tel..(55) 248 20 01, e-mail paslek@paslek.pl

b) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia  jest  zakup  warnika  do  wody z  ociekaczem ze  stali
nierdzewnej, o pojemności ok 16 l wydajności. Moc 2200 W. Gwarancja minimum
24 miesiące. 

           Koszty dostawy po stronie Wykonawcy zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia do dnia 20.12.2020 r. 
Termin  płatności  7  dni  od  dnia  dostarczenia  faktury  do  urzędu.  Termin
dostarczenia faktury do urzędu najpóźniej do 20.12.2020 r. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w całości. 

c) Wymagania oferty:
1. podanie danych firmy, 
2. podanie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
3. dołączenie  zdjęcia poglądowego zawierającego parametry techniczne. 

d) Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: arleta.kulik@paslek.pl w terminie do dnia



10.12.2020 r.  do  godz.  08:00 na załączonym formularzu  cenowym.  Do oferty
należy załączyć zdjęcie poglądowe proponowanego warnika.

e) Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

f) Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana oferentom drogą e-mailową.
Oferentowi zostanie przygotowane zamówienie.

g) Osoba do kontaktu:
Arleta Kulik Młodszy Referent ds. realizacji funduszu sołeckiego w referacie BGK
UM w Pasłęku, tel. (55) 248 20 01 wew. 24, e-mail: arleta.kulik@paslek.pl

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem pozyskanych 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)
opublikowanego  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  L  119  z  04.05.2016  r.
(zwanego dalej „RODO”) Zamawiający – Urząd Miejski w Pasłęku – informuje, że:

1) Administratorem danych pozyskanych w ramach i  na potrzeby zadania jest Urząd
Miejski w    Pasłęku z siedzibą: Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, tel. 55 248 20 01,
adres e-mail: paslek@paslek.pl;

2) Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@paslek.pl.; nr telefonu:
55 248 20 01 wew. 70;

3) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celach związanych z wykonaniem zadania;

4)  Odbiorcami  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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z
późn. zm.) lub w oparciu o art.  10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do
informacji publicznej;

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji.

6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zadania; wykonania
umowy) lub jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa.

7) W odniesieniu pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

◦ dostępu do przetwarzanych danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO);

◦ do sprostowania danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), z zastrzeżeniem,
że skorzystanie z  prawa do sprostowania nie  może skutkować zmianą postanowień



umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

◦  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (na podstawie art.
18  RODO),  z  zastrzeżeniem,  że  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;

◦ do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do:

◦ usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

◦ przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO);

◦  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych  (o  którym  mowa  w  art.  21
RODO).

Burmistrz Pasłęka 
dr Wiesław Śniecikowski



Załącznik 

FORMULARZ  CENOWY

    Nazwa oferenta  ....................................................................................

    Adres oferenta, kontakt   .................................................................................…
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup warnika do wody z ociekaczem 16 l dla
sołectwa Drulity oferuję realizację zamówienia zgodnie z wyliczeniami w sposób podany
niżej:

L
p.

Przedmiot
zamówienia  Wartość brutto  za 1 szt. Okres gwarancyjny

1. Warnik  do  wody
z ociekaczem

RAZEM

Termin realizacji zamówienia DO DNIA 20.12.2020 R. 
Koszty dostawy po stronie dostawcy.
Wpisać nazwę celem sporządzenie poprawnego zamówienia.                                              

                                                           

                                                      Podpisano

                                                                                              
                                                                                              ........................................
                                                                                                                                  (upoważniony przedstawiciel)


