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OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ 
W NYSIE

Nysa, dnia 25 października 2019r.

Zapytanie ofertowe

na zakup materiałów i narzędzi do realizacji warsztatów reintegracji zawodowej w ramach 
projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób 
bezdomnych przebywających w Noclegowni i Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Nysie 
-edycja II".

I. Dane dotyczące Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 

48-303 Nysa

II Trvb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30 tyś. euro - na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie projektu pn. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób bezdomnych 
przebywających w Noclegowni i Ogrzewalni dla osób bezdomnych w Nysie - edycja II”, 
zamawiający ogłasza zapytanie ofertowe na zakup materiałów i narzędzi do realizacji 
warsztatów reintegracji zawodowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 
48-300 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl
www.ops-nysa.pl
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L.p Nazwa ilość Cena
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Razem

1 . Łącznik krzyżowy płaski 100 sztuk
2. Wkręty do łączenia stelaży TEXY 3,5X9,5/100 sztuk 2 opakowania

3. Wkręty do płyt KGM 3,5 X35 3,2 kg.

4. wieszak ES 60/125 50 sztuk

5. profil sufitowy CD 60/4,0 mb 36 sztuk

6. Płyta GKB 12,5 biała 1200x2600 Knauf 10 sztuk

7. Wiadro budowlane 16 litrów 2 sztuki
8. Narożnikaluminiowyzsiatką- 2,5 mb 2 sztuki
9. Siateczka łączeniowa GK 50mm/90mb 2 sztuki
10. Kołek KSM 8x80-(100 sztuk/opakowanie) lopakowanie

11. Supermal emalia olejno -  ftalowa 0,8 litra - Kolor popielaty 
jasny

1 sztuka

12. Kuweta malarska 2 sztuki

13. Rozcieńczalnik uniwersalny PionexMAX 5 litrów 1 sztuka

14. ALPOL -  klej gipsowy TAG K 11 (20 kg.) 7 sztuk

15. Zaprawa do bloczków gazobetonowych Dublet (25 kg.) 3 sztuki

16. Bloczek Silikatowy 25/12/22 U 12L S IL-P R O 40 sztuk

17. Zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki
ARSENU (25 kg.)

4 sztuki

18. Farba-Śnieżak na dach (kolor ciemny brąz - 0,75 litra) 2 sztuki

19. Płyta OSB 2500 mm x 1250 mm x 10 mm 30 sztuk
20. Wkręty do drewna mosiądzowane 3,5x50 2 kg.
21. Parapety zewnętrzne kolor brąz OKNOPOL (1,01x0,3) 2 sztuki
22. Piła stołowa do drewna 1 sztuka

Termin wykonania zamówienia: do 05.11.2019r.
IV. Przedmioty zamówienia mają być dostarczone na adres:
Noclegownia i Ogrzewalnia dla bezdomnych w Nysie ul. Baligrodzka7.

V. Przystępując do udziału w postępowaniu firma powinna posiadać:

1) wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

2) odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.
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VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy składać do dnia 31.10.2019r. do godz. 10:00 w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A (p. 39 sekretariat), pocztą 
(liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego) lub na adres email: 
t.mikiewicz@QDs-nvsa.pl

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31.10.2019 r. do godziny 14:00.

3. Oferty złożone po terminie nie beda rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żadać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów.

Cena 100%

Dodatkowe informacje udziela P. Tomasz Mikiewicz nr tel. 77447 23 89

VIII. Płatność Zleceniodawcy:

Płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia zakończenia zlecenia.

Do zapytania ofertowego dołączone jest Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie 
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości 

zakupu towaru podanego w zapytaniu ofertowym bez podawania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny.

DYREKTOR
Ośp

Kami V
Jy  Społecznej 

Ferdyn
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 -14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 48-303 Nysa tel. 77 447 23 70.

Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych to Ośrodek Pomocy Społeczne j w Nysie, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 48-303 Nysa tel.774472370 e-mail: iod@ops-nysa.pl
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
b-e unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub statutowych 
wynikających ze szczegółowych przepisów prawa lub zawartych umów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w szczegółowych 
przepisach prawa, dla zachowania celów archiwalnych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania oraz do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza 
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, lub umownym, 
a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym organom na 
podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.
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Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w arł. 13 lub art. 14 RO PO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
R0D 01) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* *

*

rozporządzenie 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).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


