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Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

W  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, Miejsko -
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej  na  realizcję  talonów  o  wartości  jednostkowej  10  złotych  na  artykuły  spożywcze
i chemiczne  dla  klientów  MGOPS  w Wieruszowie,  którym  w  drodze  decyzji  administracyjnej
przyznano  niepieniężną  formę  pomocy  w  postaci  talonów. Wartość  miesięczna  talonów
wydawanych przez Zamawiającego wynosić będzie około 3.000 złotych. 
Wykaz artykułów stanowi załącznik do niniejszego zapytania (formularz ofertowy).
Prosimy o padanie ceny z VAT poszczególnych artykułów. 

Ofertę zawierającą żądane informacje prosimy złożyć do dnia 09 grudnia 2020 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie
                 ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów

– za pośrednictwem faksu: 62 78 41 554, 

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@mgops.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem
o terminie podpisania umowy.

Kierownik 
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wieruszowie

        Małgorzata Burak



Treść wypełniania obowiązku informacyjnego dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne
(zamówienia publiczne, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych)

(Oferent)

1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem państwa  danych osobowych  przetwarzanych w związku  z  prowadzeniem postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego będzie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Mogą się Państwo z nami
kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów
- poprzez e-mail:  wieruszow@mgops.pl
- telefonicznie:  62 784 15 54 
2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy  inspektora  ochrony  danych  -  Sławomir  Mazur.  Z  inspektorem  mogą  się  Państwo  kontaktować  we
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z
przetwarzaniem danych w następujący sposób:

- listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów
- poprzez e-mail:   slawek6808@op.pl
- telefonicznie:   727931623
3. Cel przetwarzania  danych Oferenta oraz podstawy prawne

Państwa dane (Oferenta) będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa (Oferenta) zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu
oraz następujące przepisy prawa:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm),
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.)
4. Okres przechowywania danych

Państwa dane (Oferenta) pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane
będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Komu przekazujemy Państwa dane?
1) Państwa  dane  pozyskane  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przekazywane  będą

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
jest jawne. 

2) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być
podmioty z którymi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zawarł  umowy lub porozumienie na
korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.
Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi
w związku  ze  świadczeniem usług  wsparcia  technicznego  i  usuwaniem awarii.  Odbiorców tych  obowiązuje  klauzula
zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.


