
Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Zaopatrzenia Lublin, dnia 23.10.2020 r.
20-031 Lublin, Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5
Nr tel. 81/ 537 57 00, fax  81/ 537 57 03

Zapytanie ofertowe nr 2522-2020

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 
lub zamówień, dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Lp Nazwa Ilość
Oferowany produkt(marka,

model)

Cena jedn.
brutto za 1 szt.

maseczki/fartucha

Wartość
brutto

Stawka
VAT
(%)

1 Fartuch ochronny jednorazowy
gramatura min. 20 g/m2

200 szt.

2

Maseczka ochronna chirurgiczna, 3 – 
warstwowa włóknina, wyrób medyczny, 
bezzapachowa, hipoalergiczna,
mocowana za pomocą dwóch gumek, 
zgodność z normą PN-EN 14683+AC:2019-
09 (EN 14683:2019+AC2019) dla typu II. 
Opakowanie zbiorcze min. 50 szt.

3000
szt.

Razem:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełniane wymaganych norm/certyfikatów CE.

Termin składania ofert: 26.10.2020 do godz. 11:00
Termin realizacji dostawy: pilne! do dnia 29.10.2020 r.
Warunki  dostawy:                   na koszt dostawcy-w cenie produktów 
Termin płatności                                        faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)                          
Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: magdalena.modrzynska@poczta.umcs.lublin.pl  

Oświadczam, że  wypełniłem obowiązki  informacyjne przewidziane w art.  13 lub art.  14 RODO 1 wobec osób fizycznych,  od których dane

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie za kwotę:  ...................................... zł brutto (w tym koszty dostawy).

dnia ..............................                                                                                                                            …............………………………………........        
podpis i pieczątka Wykonawcy                                        

                                                                                                          

1rozporządzenie 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). 

2 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).



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  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. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65,
adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest Pani Sylwia Pawłowska-Jachura, kontakt: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl *;
3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c RODO  w  celu  związanym  z postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,

prowadzonym na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 PZP oraz zgodnie z Regulaminem;
4) odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie  dokumentacja  postępowania  w  oparciu  o  art.  8

 i art. 8a oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 t.j.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub

zgodnie z wytycznymi Projektu i umową o dofinansowanie;
6) obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w przepisach  ustawy  Pzp,

związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych  danych  wynikają
z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  z  zastrzeżeniem  przypadków,

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
10) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem

umowy,  pozyskane  bezpośrednio  lub  pośrednio,  będą  przetwarzane  przez  Strony  umowy  w  celu  i  okresie  jej  realizacji,
a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na
podstawie  i  w  związku  z  realizacją  obowiązków  nałożonych  na  administratora  danych  przez  te  przepisy.  Dane  te  nie  będą  przedmiotem  sprzedaży  i  udostępniania
podmiotom  zewnętrznym,  za  wyjątkiem  przypadków  przewidzianych  przepisami  prawa,  nie  będą  również  przekazywane  do  państw  trzecich  i  organizacji
międzynarodowych.  Mogą  one  zostać  przekazane  podmiotom  współpracującym
z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w  związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym
zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej. 

11) Administrator  danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i  sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację
umowy. 

______________________

*    Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia
inspektora ochrony danych osobowych.

**      Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
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