ZAPYTANIE OFERTOWE
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn.
„Dostawa surowca – Mleko w proszku pełne, do prowadzenia badań przemysłowych”
Dotyczy projektu: „Nowoczesne formy aplikacji substancji prozdrowotnych w postaci wyrobów
czekoladowych o porowatym rdzeniu” realizowanego przez Maspex GMW Sp. z o.o. Sp.k., w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty
badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”
ozn. sprawy: WAD/DRAŻ/7/2019/ZP
Oznaczenie CPV:
15511700-0 - Mleko w proszku
I. Nazwa i adres Zamawiającego:

II. Dane do korespondencji w
postępowaniu oraz adres, na
który należy złożyć ofertę
III. Informacje wstępne

IV. Tryb udzielania zamówienia:

Maspex-GMW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice
KRS: 494547, NIP: 5510007647, REGON: 70396905
Maspex-GMW Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument,
oznaczone jest numerem: WAD/DRAŻ/7/2019/ZP.
2. Wykonawca porozumiewając się z Zamawiającym powinien
powoływać się na numer postępowania, a wszelka
korespondencja powinna być kierowana na adres wskazany
w pkt II Tabeli.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz
wariantowych.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
z uwzględnieniem następujących zasad i reguł:
a. zasady zachowania uczciwej konkurencji,
b. zasady równego traktowania Wykonawców,
c. zasady przejrzystości.
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.).

3. Postępowanie prowadzone będzie dwuetapowo:
Etap I – ocena formalna ofert.
Czas trwania:
Termin składania ofert:
12.II.2019r.
Termin ogłoszenia wyników etapu I:
12.II.2019r.
W trakcie etapu I potencjalni Wykonawcy dostarczą do
siedziby Zamawiającego kompletne oferty dotyczące
niniejszego zapytania. Zamawiający zweryfikuje poprawność
ofert pod względem formalnym i w Bazie Konkurencyjności
na stronie ogłoszenia opublikuje listę podmiotów, które
pozytywnie przeszły ocenę formalną ofert w ramach Etapu I
i zakwalifikowały się do Etapu II.
Etap II – ocena jakościowa surowca
W trakcie etapu II potencjalni Wykonawcy dostarczą do
siedziby Zamawiającego próbki surowca objętego niniejszym
zapytaniem ofertowym celem jego weryfikacji i akceptacji.
Próbka powinna być opisana następująco:
„Próbka do oceny jakościowej surowca, postępowanie
WAD/DRAŻ/7/2019/ZP – dla p. Joanny Ryś, Dział Zakupów”
Weryfikacja i akceptacja próbek surowca odbędzie się
według procedury akceptacji surowca zawartej w instrukcji
systemu jakości „Akceptacja surowców i opakowań do
produkcji” stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego
postępowania.
Oferty, których próbki surowca nie przejdą pozytywnie
oceny jakościowej surowca na podstawie powyższej
procedury, zostaną odrzucone.
Termin składania próbek:
13.II.2019r. - 19.II.2019 r.
Termin zakończenia etapu II i ogłoszenia wyników
postępowania: 22.III.2019r.
V. Sposób porozumiewania się

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania
Zamawiającego z Wykonawcami jest:

się w imieniu

VI. Opis przedmiotu zamówienia:

Jakub Stuglik
t. +48 512 409 911
e-mail: Jakub.Stuglik@maspex.com
2. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych
czynności wystarczające jest dokonanie ich za pomocą poczty
elektronicznej (na adres wskazany w punkcie 1. powyżej).
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, przy czym przy
czym ofertę należy złożyć w formie papierowej.
3. Korespondencję w przedmiotowym postępowaniu należy
przekazywać korzystając z danych adresowych do
korespondencji, o których mowa w pkt II Tabeli.
4. Oferta, oświadczenia oraz korespondencja powinna być
składana/prowadzona pomiędzy Stronami postępowania
w języku polskim.
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy w celu dostawy
surowca – Mleka w proszku pełnego.
Specyfikacja:
Mleko w proszku pełne - produkt otrzymany przez wysuszenie
rozpyłowe mleka pasteryzowanego.
Pełna charakterystyka surowca, wraz z jego właściwościami
fizykochemicznymi, znajduje się w załączniku nr 8: Specyfikacja
surowca, i jest dostępna do pobrania w siedzibie
Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru
z osobą uprawnioną do kontaktowania
się w imieniu
Zamawiającego (pkt.V Zapytania Ofertowego), oraz w oparciu
o podpisane Oświadczenia o poufności stanowiącej załącznik nr
7 do niniejszego zapytania.

Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia opisana została we
Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV:
15511700-0 - Mleko w proszku
VII. Opis warunków udziału w
A. Wymagania na etapie I
postępowaniu oraz opis sposobu 1. Wymagania ogólne dla Wykonawców
dokonywania oceny ich
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy
spełnienia
spełniają następujące warunki:

1.1

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
1.3
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
B. Wymagania na etapie II
Pozytywna ocena jakościowa surowca
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których
próbki surowca przeszły pozytywną ocenę jakościową
przeprowadzoną przez Zamawiającego w jego siedzibie.
Weryfikacja i akceptacja próbek surowca odbędzie się według
procedury akceptacji surowca zawartej w instrukcji systemu
jakości „Akceptacja surowców i opakowań do produkcji”
stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego postępowania.
Załącznik nr 9 jest dostępny do pobrania w siedzibie
Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru
z osobą uprawnioną do kontaktowania
się w imieniu
Zamawiającego (pkt.V Zapytania Ofertowego), oraz w oparciu
o podpisane Oświadczenia o poufności stanowiącej załącznik nr
7 do niniejszego zapytania.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których
mowa powyżej w punkcie A oraz celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma
obowiązek złożyć następujące dokumenty w I etapie
postępowania:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu
warunków, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego,
c) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku
powiązań
kapitałowych
lub
osobowych
z
Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego,
d) oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331 ze zm.), którego wzór stanowi
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
e) podpisany Harmonogram dostaw surowca objętych
zapytaniem ofertowym pn. „Dostawa surowca –
Mleko w proszku pełne, do prowadzenia badań
przemysłowych” nr WAD/DRAŻ/7/2019/ZP”, który
stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego,
f) wypełnioną i podpisaną „Specyfikację Surowca Mleko
w proszku pełne”, która stanowi Załącznik nr 8 do
zapytania ofertowego,
g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (albo
informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej), jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Powyższego
postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu
do właściwego rejestru lub ewidencji przez
Zamawiającego jest możliwe na podstawie wykazu,
ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający
ma dostęp drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,
o którym mowa w pkt. g) powyżej składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionym nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje

VIII. Termin i miejsce realizacji
przedmiotu zamówienia:

IX. Kryteria oceny ofert:

się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument musi być
przetłumaczony na język polski.
3. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do
reprezentowania.
4. Ocena spełniania przez Dostawcę warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”, „nie
spełnia” na podstawie informacji przedstawionych
w dokumentach.
5. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę
nie wynika z załączonych dokumentów lub przepisów prawa,
do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane
według harmonogramu dostaw, stanowiącego załącznik nr 6 do
niniejszego zapytania.
2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
Zakład Zamawiającego w Wadowicach:
MASPEX–GMW Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Legionów 45
34-100 Wadowice
1. Cena 100%
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
A = (n/b) x waga (waga = 100 pkt)
gdzie:
A– ilość punktów przyznana za kryterium cena dla badanej
oferty (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);

X. Sposób przygotowania oferty i
elementy, które musi zawierać:

n – najniższa cena spośród ocenianych ofert;
b – cena oferty badanej.
Najwyższą maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta tego
wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.
W ofercie należy starać się odnieść do wszystkich kryteriów
wyboru oferty. W przypadku, gdy Wykonawca pominie jedno
lub więcej kryteriów, w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt
w danym kryterium.
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową,
zostanie powierzone zamówienie do realizacji.
1. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem
poniższych zasad:
a. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania
ofertowego.
b. Oferta składana w formie pisemnej powinna być
napisana pismem maszynowym, na komputerze lub
nieścieralnym atramentem. Wskazane jest aby oferta
była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej
dekompletację.
c. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
d. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną
do podpisania oferty, strony oferty powinny być
ponumerowane.
e. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być
parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania
oferty.
f. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której
musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy
i opłaty związane z realizacją zamówienia.
g. Dokument uprawniający osobę podpisującą ofertę do
reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub w postaci
kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli uprawnienie do
reprezentacji nie wynika z załączonego do oferty
dokumentu rejestrowego.
h. Wymaga się, aby oferta w wersji papierowej była

dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych
opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia opakowań. Oferta
powinna być opatrzona dopiskiem:
„Oferta na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn.
Dostawa surowca – Mleko w proszku pełne, do prowadzenia
badań przemysłowych. NIE OTWIERAĆ DO DNIA 12.II.2019 r. DO
GODZINY 10:00”
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub
odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie
z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
2. Wykonawca
ponosi
wszelkie
koszty
związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a. Datę przygotowania i termin ważności oferty.
b. Zakres i opis oferowanych usług w ramach oferty.
c. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych
w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty.
d. Cenę całkowitą netto i brutto.
e. Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail).
f. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

XI. Sposób obliczenia ceny

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może
skutkować odrzuceniem oferty.
1. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty
związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca podaje cenę w złotych polskich lub euro (zostanie
przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert).
Wykonawca podaje cenę netto i brutto zawierającą podatek
od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości.
Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych

XII. Zmiany i wycofanie oferty

XIII. Informacja o sposobie, miejscu i
terminie składania ofert

przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT
w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania
ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto
Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku VAT, który
Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego
urzędu skarbowego.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić lub wycofać ofertę, stosując następujące zasady:
a. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
b. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być
przygotowane, opakowane i zaadresowane zgodnie
z opisanym powyżej sposobem przygotowania oferty
i elementów, które musi oferta zawierać. Dodatkowo
opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona
oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.
c. W przypadku kolejnej zmiany oferty należy za napisem
„ZMIANA OFERTY” podać odpowiedni numer
porządkowy dokonanej zmiany.
3. Wycofanie oferty może nastąpić na podstawie pisemnego
powiadomienia przez Wykonawcę.
Powiadomienie, powinno być opatrzone napisem „WYCOFANIE Oferta na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa
surowca – Mleko w proszku pełne, do prowadzenia badań
przemysłowych”
Oferta może być złożona wyłącznie w wersji papierowej na adres:
MASPEX–GMW Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice
1. Oferty można składać do dnia 12.II.2019 r. do godz. 9:00,
liczy się data godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez

3.
XIV. Informacja o otwarciu ofert

1.

2.
XV. Klauzula poufności

1.

XVI. Zakaz powiązań kapitałowych
lub osobowych

1.
2.

otwierania.
Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty
pod ww. adres Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.II.2018 r. o godzinie
10:00 w siedzibie Maspex-GMW Sp. z o.o. Sp.k. pod adresem:
ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Pierwszym dniem
terminu związania ofertą jest dzień otwarcia ofert.
Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, zawarte
w niniejszej zapytaniu ofertowym, które nie zostały podane
do wiadomości publicznej, a także wszelkie informacje
prawne,
organizacyjne,
handlowe,
technologiczne
i techniczne, dotyczące Zamawiającego lub zamówienia,
niepodane do wiadomości publicznej, które uczestnik
postępowania
uzyska
w związku
z
uczestnictwem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie mogą być
ujawniane
przez
uczestników
postępowania,
ani
przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
Wyżej opisane informacje poufne mogą być wykorzystane
wyłącznie w celu przygotowania oferty i udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej
lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile
niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez Instytucję Zarządzającą

XVII. Klauzula informacyjna dotycząca
danych osobowych

Programem Operacyjnym,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W niniejszej klauzuli, Zamawiający informuje o wszelkich formach
wykorzystywania danych osobowych w odniesieniu do wszystkich
Wykonawców będących osobami fizycznymi ubiegających się
o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem
ofertowym oraz wobec wszystkich osób fizycznych, których dane
zostały przekazane Zamawiającemu przez Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia objętego niniejszym
zapytaniem ofertowym (także niebędących osobą fizyczną), w tym
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, realizujących to
zamówienie, pełnomocników, pracowników, współpracowników,
podwykonawców lub reprezentantów, a także osób, których dane
zostaną przekazane Zamawiającemu na dalszych etapach
postępowania, przy czym obowiązek informacyjny wobec tych
osób zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego wykonać
Wykonawca.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub uwag, w szczególności co
do opisanego poniżej sposobu przetwarzania danych osobowych,
Zamawiający prosi o powiadomienie o zaistniałym problemie, tak
by mógł zbadać powstałe nieprawidłowości. Prosimy o zgłaszanie
swoich wątpliwości lub uwag przy użyciu danych kontaktowych
wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej w punkcie 2)
poniżej.
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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.UEL119 z 04.05.2016
str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Zamawiający, tj.:
Maspex-GMW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice
KRS 0000494547
NIP: 5510007647
REGON: 070396905
Dane
kontaktowe:
adres
do
korespondencji:
j.w.;
tel.: +48 33/873 19 24
2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:
Adres do korespondencji:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice,
adres e-mail: iodProjektyUnijne@maspex.com
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu:
a. prowadzenia
postępowania
o
udzielenie
zamówienia objętego niniejszym zapytaniem
ofertowym, realizowanego w ramach projektu pn.
„Nowoczesne
formy
aplikacji
substancji
prozdrowotnych
w
postaci
wyrobów
czekoladowych o porowatym rdzeniu” („Projekt”),
Program:
Małopolski
Regionalny
Program
Operacyjny 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1
„Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”,
wspieranego
z Małopolskiego
Centrum
Przedsiębiorczości oraz w celu wykazania
przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w
sposób prawidłowy – podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w związku z przepisami krajowymi i unijnymi

b.

c.

d.

e.

dotyczącymi dofinansowania w ramach funduszy
europejskich;
w razie zawarcia umowy – dla celów wypełnienia
obowiązków
prawnych
ciążących
na
Zamawiającym na podstawie innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym z zakresu
rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
w razie zawarcia umowy – w celu jej wykonania–
podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania
do wykonania umowy, której jest Wykonawca
stroną lub podjęcie działań na żądanie Wykonawcy
danych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO);
w razie zawarcia umowy - w celu prawidłowej
realizacji Projektu, w tym w celu potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, kontroli, audytu,
sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach ww. programu –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Zamawiającego (art. 6 ust. 1
lit. f) RODO), który polega na konieczności
wykazania
zgodności
przeprowadzonego
postępowania
z
Wytycznymi
w zakresie
kwalifikowalności
wydatków
w
ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz
wykazania obowiązków wynikających z rozliczenia
przyznanego dofinansowania na realizację
Projektu;
w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit
f) RODO), który polega na umożliwieniu

Zamawiającemu dochodzenie lub obronę przed
roszczeniami
związanymi
z prowadzonym
postępowaniem i wykonaniem umowy.
4. Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane:
a. osobom lub podmiotom świadczącym na rzecz
Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania
umowy, takim jak podmioty świadczące usługi
doradcze w sprawach merytorycznych związanych
z tematyką zamówienia, kancelarie prawne,
dostawcy usług pocztowych lub kurierskich oraz
ich upoważnionym pracownikom;
b. osobom lub podmiotom współpracującym
z Zamawiającym przy realizacji Projektu, w tym
także świadczącym usługi doradcze w sprawach
merytorycznych związanych z tematyką Projektu
oraz przy rozliczaniu dofinansowania ze środków
publicznych oraz ich upoważnionym pracownikom;
c. osobom lub podmiotom świadczącym usługi
archiwizacji dokumentów na rzecz Zamawiającego
oraz ich upoważnionym pracownikom;
d. osobom lub podmiotom świadczącym na rzecz
Zamawiającego
usługi
obsługi
systemów
informatycznych używanych do przetwarzania
danych osobowych oraz ich upoważnionym
pracownikom;
e. osobom
lub
podmiotom
finansującym
i kontrolującym realizację Projektu, a także
organom
państwowym
i instytucjom
Unii
Europejskiej, jak również osobom i podmiotom,
którym zostanie udostępniona lub przekazana
dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania
w oparciu o umowę o dofinansowanie Projektu lub
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 oraz ich upoważnionym pracownikom;
f. podmiotom powiązanym z Zamawiającym
gospodarczo, osobowo i/lub kapitałowo w celu
prawidłowej realizacji Projektu lub w związku
z podjęciem współpracy w ramach której
niezbędne będzie przekazanie dokumentacji
i materiałów
dotyczących
niniejszego
postępowania lub Projektu, a także w przypadku
świadczenia usług na rzecz Zamawiającego przez te
podmioty, w szczególności obsługi systemów
informatycznych używanych do przetwarzania
danych osobowych, jak również upoważnionym
pracownikom ww. podmiotów.
5. Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych
Wykonawcy do państw trzecich. Dane osobowe Wykonawcy,
w zakresie w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji,
mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie
w przypadku wykonywania przez Zamawiającego obowiązków
związanych z ujawnianiem dokumentacji postępowania,
na podstawie art. 49 ust. 1 lit. d) RODO.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres
niezbędny do przeprowadzenia postępowania, wykonania
umowy
na
realizację
zamówienia,
przez
okres
przechowywania dokumentacji postępowania wskazany
w umowie o dofinansowanie Projektu lub we właściwych
przepisach prawa regulujących udzielenie lub rozliczenie
dofinansowania, a także przez okres przedawnienia roszczeń,
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Zamawiającego. Po tym okresie dane
osobowe Wykonawcy będą przetwarzane jedynie w zakresie
i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności
przepisów o rachunkowości.
7. Podanie danych jest wymagane przez Zamawiającego zgodnie
z przepisami prawa w celu rozpatrzenia oferty oraz zawarcia
i wykonania umowy, a także prawidłowej realizacji Projektu.

8.

9.

XVIII. Minimalne założenia umowy
zawartej z wybranym
Wykonawcą

1.

2.

3.

4.

Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością
udziału w postępowaniu oraz wykonania umowy w razie
wyboru oferty Wykonawcy.
Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do
żądania przeniesienia danych.
Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że sprzedawany surowiec
będzie bezpieczny dla życia i zdrowia oraz będzie spełniał
powszechnie obowiązujące wymagania jakościowe dotyczące
surowca zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym,
a także
jakościowe
wymagania
określone
przez
Zamawiającego oraz że nie posiada żadnych wad,
a w szczególności wad prawnych i fizycznych oraz że swoje
zobowiązania wynikające z umowy będzie wykonywał zgodnie
z należytą fachowością i starannością oraz w sposób właściwy,
zgodny z prawem, sprawny i gospodarczo należyty oraz
zgodnie z najlepszą praktyką branżową oraz zadba o należytą
i rzetelną realizację niniejszej umowy, przeznaczając
wystarczające
środki
i
odpowiednio
przeszkolony,
doświadczony oraz wykwalifikowany personel.
Wykonawca gwarantuje, że sprzedawany surowiec będzie
posiadał wszelkie wymagane certyfikaty, atesty oraz będzie
spełniał normy zgodne z odpowiednimi przepisami prawa
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i w Unii
Europejskiej.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy
w przypadku,
gdy
nastąpi
zmiana
powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy

w przypadku
zaistnienia
okoliczności
spowodowanej
czynnikami zewnętrznymi np.: terminu realizacji zamówienia,
warunków płatności.
5. Termin realizacji umowy: zgodnie z harmonogramem dostaw
stanowiącym załącznik do umowy.
6. Jeżeli spodziewane jest opóźnienie w dostawie, Wykonawca
zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym
fakcie Zamawiającego z podaniem przyczyny i spodziewanego
okresu trwania opóźnienia.
7. W przypadku opóźnienia realizacji umowy oraz opóźnienia
w usuwaniu stwierdzonych wad, wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty kary umownej w wysokości określonej
w umowie, lecz nie mniejszej niż 1% wartości zamówienia za
każdy dzień opóźnienia. W przypadku odstąpienia od umowy
z wyłącznej winy Wykonawcy zobowiązuje się on do zapłaty
kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia. Górna
granica odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego
z tytułu kar umownych może zostać ograniczona do kwoty
ustalonej w umowie. Zamawiający może dochodzić
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych do kwoty wynagrodzenia
brutto należnego Wykonawcy na podstawie umowy.
8. Warunki płatności: 14 dni od każdej prawidłowo zrealizowanej
dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym
załącznik do umowy, na podstawie faktury VAT przelewem na
wskazane konto bankowe.
9. Zapłata wynagrodzenia określonego w umowie wyczerpuje
wszelkie roszczenia Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego.
10. W przypadku zaistnienia sporu co do jakiejkolwiek pozycji na
fakturze, Zamawiający posiada prawo do wstrzymania spornej
kwoty do momentu jego ostatecznego rozwiązania.
11. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej
Zamawiający ma prawo zatrzymać częściowo lub całkowicie
zapłatę za wszystkie dotychczas niezapłacone dostawy do
czasu załatwienia reklamacji.

12. W przypadku gdy dostawy przez Wykonawcę partii towaru nie
spełniającej wymaganych umową parametrów jakościowych,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę oraz ma prawo nie
przyjąć towaru.
13. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, jeśli
z powodu niekompletności dokumentów dostawy niemożliwe
jest
przyporządkowanie
dostawy
do
zamówienia
Zamawiającego lub jest to możliwe, ale dużym nakładem
środków.
14. Wykonawca ponosi ryzyko związane z utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem przedmiotu zamówienia do chwili realizacji
dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.
15. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do jakości
dostarczonego surowca, Zamawiający pobierze próbki
dostarczonego materiału, które następnie Wykonawca
przekaże do wybranego przez Zamawiającego laboratorium
rozjemczego w celu ich zbadania. Koszty rozjemczych analiz
jakościowych ponosi w całości Strona przegrywająca spór.
16. Odbiór ilościowy i jakościowy surowca odbywał się będzie w
zakładzie Zamawiającego w Wadowicach. Odbioru będzie
dokonywał przedstawiciel Zamawiającego w obecności
Wykonawcy.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania reklamacji
jakościowej i/lub ilościowej.
18. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w
przypadkach w niej opisanych oraz w razie rażącego
naruszenia przez drugą Stronę obowiązków określonych w
umowie, w sytuacji gdy strona naruszająca mimo uprzedniego
pisemnego
wezwania
nie
usunęła
wskazanych
nieprawidłowości w dodatkowym terminie nie krótszym niż 5
dni.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy
w przypadku zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.
W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

20. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązanie
musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
21. Wykonawca nie jest upoważniony do dokonywania cesji
jakichkolwiek pra lub zobowiązań objętych umową bez
uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
22. Wszelkie spory pomiędzy Stronami zostaną poddane celem
ostatecznego
rozstrzygnięcia
Sądowi
Powszechnemu
właściwemu wg siedziby Zamawiającego.
XIX. Klauzula zmiany

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej
zmiany umowy w szczególności:
a. w zakresie terminu wykonania umowy (lub
„harmonogramu realizacji zamówienia”) w przypadku:
(i) zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia
o charakterze nadzwyczajnym, występujące po
zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie
przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie
lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu
umowy w terminie, (ii) działania osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,
które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron, (iii) uzasadnionych zmian
w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy,
jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego (iv)
wystąpienia wszelkich innych zdarzeń, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a mających wpływ na realizację umowy;
b. w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania
nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której

XX. Informacje dodatkowe

dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zmiany umowy wprowadzone będą w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, a możliwość ich
wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez
Zamawiającego.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
przetargu bez wyboru ofert lub może unieważnić przetarg bez
podania przyczyny.
2. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się
z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od momentu
powiadomienia go o wybraniu jego oferty, w celu uzgodnienia
wszystkich kwestii koniecznych do zawarcia umowy.
3. Zamawiający ma możliwość na każdym etapie Postępowania
do:
a. Zmiany lub odwołania postępowania,
b. Zmiany lub odwołania warunków postępowania,
c. Zmiany treści ogłoszenia,
d. Unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez
podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Załączniki – Wzory formularzy:
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Załącznik nr 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania
Załącznik nr 3
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu
Załącznik nr 4
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
50, poz. 331 ze zm.)
Regulamin postępowania ofertowego na wyłonienie wykonawcy na realizację
Załącznik nr 5
zamówienia pn. „Dostawa surowca – Mleko w proszku pełne, do prowadzenia
badań przemysłowych”
Harmonogram dostawy surowca – Mleko w proszku pełne, objętego zapytaniem
Załącznik nr 6
oznaczonym nr: WAD/DRAŻ/7/2019/ZP
Załącznik nr 7
Oświadczenie o zachowaniu poufności
Załączniki – dostępne do pobrania w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu
odbioru z osobą uprawnioną do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego (pkt.V Zapytania
Ofertowego), oraz w oparciu o podpisane Oświadczenia o poufności stanowiącej załącznik nr 7 do
niniejszego zapytania. Przy podpisaniu oświadczenia Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu

potwierdzającego, że oświadczenie o zachowaniu poufności zostało ono podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy):
Załącznik nr 8
Specyfikacja Surowca Mleko w proszku pełne
Załącznik nr 9

Procedura „Akceptacja surowców i opakowań do produkcji”

