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Pawłowice, dnia 29.03.2022 r.

Numer postępowani a: ZO Ą l 03 12022
Nazwa postępowania: Dostawa nawozów dolistnych

ZAPYTAI\UE OFERTOWE
(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów PZP)

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach zwraca się z proŚĘ
o przedstawienie swojej oferfy na ponitnj opisany pruedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nawońw dolistnych dla Stacji
Doświadczatnej Oceny Odąian w Pawłowicach wymienionych w dołqpzonym formularuq
stanowiącym załąszrŃm 2 do niniejszego zapytańa.

Termin reatizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.07.2022 roku.
Podstawą każdej dostawy Ędzie zlecenie telefonicme olaeślające dokładną ilośćzamówienią.
Realizacja zamówienia będzie następować w ciągu 3 dni od przyjęcia zlecenir.
Inne istotnewarunki zamówienia, w tym kryteńa oceny ofeń:

1. Miejsce dostawy: Stacja Doświadczatna Oceny Odmian

2,
3.

4.

5.
6.
7.

w

PawłowicacĘ

ul. Wiejska 25,44-t8a Toszek.
Koszt tansportu rrrleży wkalkulować w cenę ofefty. Zamańający nie poniesie z tego
§ńJfu żadnych dodatkowych kosztów.
Dostarczone na\ilozy mu§ą posiadać aktualne pozrrolerrie właściwegoMinistra
dopuszczające je do obrotu na terenie kraju, a także spełniac wymogi dotyczące
oanakowanią zgodnie z postanowieniami ustawy o nawozach i nawożeniu.
Wykonawca zobowiąąuje się dostarczyć towar wolny od wad, fabrycznie nowy,
oryginatny i oryginalnie zapakowany. Każde jednostkowe opakowanie powinno być
opatzone oryginalną eĘkieĘ producenta z podanym sHadem zawartościskładników i
terminem wazrrości.
W'ykonawca zobowią4uje się do odbioru opakowań po neffiyehnawozach.
Z,amańający odmówi odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienią w przypadku
stwierdzenia pruezZnmańającego rozbieżnościpomiędzy paramefiami technicanymi
dostarczonego przedmiotu zamówienia, a przedstawionymi w ofercie.
Z uwagj na charakter przedmiotu zamówienią Z,annńĄący zasff.zęga sobie prawo
mrniejszenia (odstąlienia) od realizacji częścizamówieniazprzycrryaniezależnych po
jego stronię. Może to być m.in. spowodowane warunkami atnosferycznymi majągymr

8.
9.

łvpływ na zapotłzebowanie na pruedmiot zamówienia. Wykonawca nie ma prawa do
r o szczeń z te go tytułu wobec ZamańĄące go.
Termin płatnościzadostuczony towar nasĘpi w ciągu 30 dni od wystawienia faktury
VAT na rachunęk bankowy wskazany przęz Wykonawcę.
Po wyborze oferty z Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

l0.Zarnavłiającywybierzęofertąznajkorzystniejsząceną.
Oferty proszę składać do 06.04.2022 r. do godziny 09:00 osobiście,pocńą lub na e-mail:

.
o
o

dro84 elektroniczną na adres e-mail:

.:i*j_i.:Jijj"ij,i:i.ir,,,ir§i1,:,::jj:.jj.il§,r1_1_.$l"

osobiście lub przesłać pocztą na adres: stacja Doświadczalnaoceny odmian
w Pawłowicach, ul. Wiejska 25,44-|80 Toszek,
oferty należy składaó na formularzu ofertowym stanowiącym zńącznik nr 1 do
niniejszego zapytańa. Formularz cenowy jest wa:źny, jeśliwycenione są wszystkie
pozycje. Niepełne złożenię oferty

Ędzie sku&owac jej odrzuceniem.

Zamawiający zasttzega sobie prawo uniewaźnieniaprowńzonego postępowania obejmującego
niniejsze zapytańe
bęz podawania vzycTy§y. Wykonawcy nie przysługuje prawo
dochodzenia roszczeh w rwiązku z vnięwńnieniem postępowania, w tym także kosźów
poniesionychprzez Wykonawcę w zwiąku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

-
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Zamawiającego)

Informacia

o zasadach

przetwarzania danycb osobowych

Zgodrrie z art. |3 aruz t4 Roąporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (JE) 20161679
z dnia 1 7 hrietnia 20 1 6 roku w sprawie ochrony osób fi rycanych w związku z przetw arzańert
danych osobowych w sprawie swobodnego prze$ywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46§NE (dalej: RODO) informuję, że:

i

1. Administrstor danych osobowych
a. Admini§tratorem PanilPana danychjest

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin
Uprawnych §tacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicaph (dalej:
Administrator).
b. Z AdminisEatorem można kontaktować sĘ listownie pisząc na adres: Pawłowice,
ul. Wiej§lo2s,44_180 Toszęk, wysyłając e-mail: sdoo@pawlowice.coboru.gov.pl lub
telefonicarie dzwoniąc pod numer : 32-233 -41 -87 .
2. Inspektor Ochrony Danych
a. Administrator powołałInspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
b. Z|OD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotycząpych ptr.etwaruartia
danych osobowych otaz koruystania z praw młiryaay ch z ptzstwarmiem danych
pisąc e-mail ftai iod@pawlowice.coboru.eov.pl lub na adręs siedziby
Adminisbatora.
3. Cel i podstawa prlwns przetwarzanin danych osobowych
a. Zgoda Oferenta wyrażona wprzr;z akt uczestrictwa w postępowaniu - art.6 ust. l
lit. a RODO. (Prz-ez Ofęrenta naleł rozumieć osobę frzycmą, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposińająęą osobowości prawnej, którą ubięga się o
udzielenie zamówienia publiczrrego, złozyłaofertę lub zawmła umowę w sprawie
zarrówięnia publicznego).
b. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania otaz zawaręia umowy w sprawie
, zamówienia art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezĘdne do wypełnienia
obowiązku pra}urcgo ciążącego na administratorze ptzez postanowienia m.in.:
ustawy
z dńa 23 kwiehia 1964 r. Kodeks cywilny, u§talvy z dńa 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalryrrr i archiwach)
c. Dochodzeirie roszczeń lub obrona prued roszczenianri, na podstawie uzasadnionego
interesu prawnego Adminisfiatora - aft. 6 u§t. 1 lit. 0 RODO (przetwarzanie jest
niezĘdne do celów wynikających 7, prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych wezadministratora |Ń przsz sfionę trzecią) oruzptzepisy ogólne,
4. Okres plzcchowywania danych
a, Dane Oferenta pozyskane w zrłiązku z postępo*aniem o udzielenie zamówienia
publicznego przetwarzane ĘĘptrezokres 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zarrówienia,
b. Dane osobowe zebrane na podstawie PanilPana zgody będą przechowywane
do momentu wycofarria tej zgody lub do momentu rcńizacji celu określonegow
zgodńe.
c. Olłręs pzetwarzaniamoże być przedłuźonyw granicach prawa w prąrpadką gdy
e danych osobowych niezĘdne jest do dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
5. Infomacjn o wynogu podania danyeh
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w posĘpowaniu o zamówienia
pubIiczne
nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezĘdnym do wzięcia w nim udziału.

-

6.

Wynika to sĘd, żs w zaLężnościod przedmiotu zamówienią Administrator może żĄdĄń
ich podania na podstawie przepisów ustalvy Kodeks cywilny.
Prawa osób, których dane dotyczą
Z zastxzężęniem sytuacji określonych w przepisach prawa Pani / Panu prrysĘują
następuj ące uprarłmienia:
Prawo doĘpu do trerściswoich danych oraz oErymania ich

a.
b.

c.

d.

kopii.

Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych.
Prawo do usunięcia danych osobowycĘ w sytuacji, gdy przetwarzarrie danych ńe
następuje w celu wywiąlania się z obowiązku wynikającego zprrapi§u pra\ira lub w
ramach sprawowani a władzy publicznej.
Prawo do ograniczenia pruetwarańa danych (gr;zy erym przepisy odrębne mogą

włącryćmoi:liwośćskorłystaniaztngoprawa).
wniesienia skargi do Prezesn Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 0a-1,93 Warszawa (w prrypadku podejrzenią że Wetwarzanie naru§z&
przepisy prawa dotycącego ochrony danych osobowycĘ.
8. Obowiązki Ofcreutów w związku z przokazaniem danych osobowych
a. W przypadku udostępnienia Administratoroń.punz Ofererrta danych osobowych
" swojego personelu niezależnie od podstawy dysponowania, pełnomocrrików,
członków organów, prokurentów, wspólników, kontra}ręntów, wspołpracownikóq
osób do kontaktrł Adminisfiator zobowiązuje Oferentów do poinformowania osób,
których dane zostały przeka?rirrę o fakcie i alrresie pr7śka?,ailia danych, o danych

7. Prawo do

kontaktowych
do Adminisfratora

infomacji.
danych

onz

rasńash

a danych wskazanych w niniejszej

9. Odbiorty

Dane osobowe mogą zostać prznkazne zewnętnym podmiotom:
a. Dane Oferenta pozyskane w zwiąąku z posĘpowaniem o udzielenie zamówienia
publicanego przekaeywane będą wszystkim zainteresorłanym podmiotom
i osobom, gdyż co do zasady poĘpowanie o udzielęnie zamówienia publicznego
jest jawne.
b. Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiąąująpych

przęisów prawą np. organy kontrolujące Administratorą Krajowa Ińa

odwoławczą.
Podmioty zewnętrzne wspierające Administratorą np. podmiot świadcąpy usługę
poczty elektronicnej (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetw,arzania
danych osobowych rra podstawie upowaźnienia lub zawarlych umów powierzenia
przetwarzania danych z Adminisfiatorem i zapewniają odpowiedni poziom ochrony
danych osobowycĘ.
10. Dane osobowe nie Ędą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do
organizacj i międzynarodowych.
11. Dane osobowe nie będę przetułarrane w sposób raltomatyzawffiy, w tym nie Ędą
przedmiotem profi lowania.

c.

Załqcznik 1
dnia ..... l........... f.
{pieczęć o,.ykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY DLA WYKO1YAWCY
Nazwa Wykonawcy: ....
Adres:
e-mail:

Numer telefonu:
Numer NIP:

.

osoba do kontaktu:

Zob ow iązania wykonaw cy

Nawiązując do zapytania ofertowego na: Dostawę nawozów dolistnych

z dnia 29.03.2022 r.

netto:
(słownie:

oferuj emy wykonanie zamówieni a

cena

-

Z0-3tO3t2022

za ęenę:

.....................

zł
........)

psdat k VAT: ....lt1 .,...§ń
cena brutto:

(słownie:

ń
........)

Oświadczam. że:
Termin płatnościluulznaczamna 30 dni od daty otrzymaniaprzez odbiorcę faktury VAT.
Dostawg środków ochrony roślinzrealizĄę w 3 dni odńożęniazamówienia.
oświadczam,iż zapoznńem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami
Zamawiającego i nie wrroszę do nich żadnychzastrzeżeń.
o Do formulalza ofeńowego dołączam formularz cenowy.

o
o
o

(data

i czyteĘ podpis

wykonawcy)

Załącznik 2

FORMULARZ CENOWY
Stanowiqcy integralnq częśćformulmza ofertowego.

Uwaga! Fomularz cenowy jest ważny, jeśHwycenione są wszystkie porycje.

Lp. Wyszczególnienie Jednostka
miary
1

Ł)

Cena

Opakowanie

{t,Ę)

Sztuk

(l,Ę)

jednostlr.
netto za
Ukg {zł}
7

Ilość

3

4

5-

6

t

Adob Bor

1

ża

7

ua

2

Basfaliar 6-12-6

l

20

10

2a0

r,

J

Basfoliar 36 Extra

l

ż0

18

360

4

Basfoliar 12-4-6+S

1

ż0

n

ż$

5

Adob ż.OZn IDHA

kg

10

6

60

6

Adob Fę IDHA

kg

10

,)

20

stJMA

L

Wartość
netto

{kolSxkol.fi
8

Kwota

Wartość
brutto

vAT

(kol.8+kol.9}

9

l0

