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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu W Bolesławcu
z/s W Kruszynie

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59
- 700 Bolesławiec

Kruszyn, 2020.01.08

ZAPROSZENIEDO SKŁADANIA OFERT

Gminny Ośrodek Kultury i SportuW Bolesławcu z siedzibą W Kruszynie zaprasza
do złożenia oferty cenowej na materiały biurowe, tonery i tusz dla Gminnego OśrodkaKr ' 'k G 'asm Omy Kultury i Sportu W Bolesławcu z/s w Kruszynie.

Krępnica

Kruszyn l. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa towaru wraz z wniesieniem do

Lipiany
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Nowe Jaroszowice
Ocice
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Żeliszów

NTP: 612-13-86-214

REGON: 001021978

wskazanego pomieszczenia w GOKiS, od stycznia 202l do końca grudnia 202l roku.
. Dostarczenie towaru po stronie Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od złożenia
zamówienia.

. Termin płatności: przelew W ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
Termin składania ofert 45.01.2021 r. do godziny 13:00
Miej sce składania ofert - - osobiście, kurierem lub pocztą:

Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Kruszyn,
ul. Kasztanowa l b, 59-700 Bolesławiec.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwe i adres
dostawcy oraz tytuł: Propozycja cenowa na:

Zaka i dostawa tonerów i tusz! dla Gnrinneao Ośrodka Kultu' iS0rtu
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego,

I odwołania postępowania lub unieważnienia bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu:
Jadwiga Nawrocka
Tel. 75/ 732-14-77

ŁużyckiBank Spółdzielczy w Lubaniu

Email' gokis.bolesla\viec@wp.pl Oddziałw Bolesławcu

wwwœgokisboleslawieaorg Nr: 44 8392 0004 2600 2046 2000 0010



WYKAZ TONERÓW I TUSZY

.Tusz HP kaseta czarna 410A -
CF 410A ORYGINAŁ

.Tusz HP kaseta turkusowa 410A - CF 411A ORYGINAŁ

. Tusz HP kaseta żółta 410A - CF 412A ORYGINAŁ

.Tusz HP kaseta purpurowa 410A - CF 413A ORYGINAŁ

.Tusz HP 932 ORYGINAŁ

.Tusz HP 933 ORYGINAŁ

. Tusz Brother DCP TSOOW BT6000BKczarny ORYGINAŁ

. Tusz Brother DCP TSOOW BTSOOOM czerwony ORYGINAŁ

9. Tusz Brother DCP T500W BTSOOOY żółty ORYGINAŁ

10. Tusz Brother DCP TSOOW BTSOOOC niebieskiORYGINAŁ

11. Toner HP CE 285A ORYGINAŁ

12. Toner KYOCERA TK-1140 ORYGINAŁ

13. Toner KYOCERA TK-1170 ORYGINAŁ

14. Toner SHARP AR-OZOTczarny ORYGINAŁ

15. Toner KYOCERA TK-6115 ORYGINAŁ

Załącznik nr2
do zapytania ofertowego

Ceny netto



Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

.....................,dnia
FORMULARZOFERTY

Żaku i dostawa tonerów itusz dla GminneoOśrodkaKultu iSartu
I. ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie,
Kruszyn, ul. Kasztanowanr 1B, 59-700 Bolesławiec.

II. DANE WVYKONAWCY:

Pełna zarejestrowana nazwa: ................................................................................................ .,

Telefon:.................................................
NIP: .

Calość zamówienia dotyczy wylącznie pojedynczych sztuk (zalącznik m' 2) i jest kwotą

orientacyjną, celem rozstrzygnięciazapytania o cenę.

netto ......................., słownie:......................................................................................

brutto ........................, słownie: ....................................................................................
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa towaru wraz z wniesieniem do wskazanego

pomieszczenia w GOKiS, od stycznia 202l do końca grudnia 2021 roku.

2. Dostarczenie towaru po stronie Wykonawcy W terminie do 3 dni roboczych od złożenia
zamówienia.

3. Termin płatności: przelew w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

przedstawiciel Wykonawcy

Miejscowość i data ..................................................



Wrowadzenie

Wykonawcaubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypelnieniawszystkich
obowiazków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.

obowiązki wynikające z RODO", w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO

względem osob fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezośrednio
pozyskał. Jednakże' obowiązek informacyjny wynikający z arto 13 RODO nie bedzie miał zastosowania, gdyi
w zakresie, wjakim osoba fizyczna, którejdane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami(vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikającyz art. 14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane ośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniejjedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Wcelu zapewnienia, że wykonawcawypełnił ww, obowiązkiinformacyjneoraz ochronyprawnie uzasadnionych

interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w zwiazku z udziałem wykonawcyw postępowaniu,

zaleca się zobowiązanie wykonawcy do zlożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w ani, 13 lub art. 14

RODO.

Zamieszczone poniżej zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy
w zakresie wypelnieniaprzez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych W art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczenie takie, wymagane przez zamawiającego w SIWZ, byloby składane w ofercie, Proponuje się, aby
treść oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego.

Poniższy wzór oświadczenia ma charakter przykładowyi należy go traktowaćjako lnateriał pomocniczy, który

może być przydatny w zwiazku z potrzebą zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych

osobowych w zamówieniach publicznych.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ro w sprawie ochronyosób fizycznych w
związku z przetwarzaniemdanych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



Wzór oświadczenia wmaaneo odwkonawcW zakresie wełnienia obowizków
informachch rzewidzianch w an'. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidzianew art. 'i3 lub art. 14 RODO”

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu

ubiegania się 0 udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

U 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 95/46NVE
(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 an. 13 ust, 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie sklada
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


