
Chobienia, 20.04.2020r. 

ZAPYTANIE CENOWE 

na zakup i dostawę wyposażenia apteczek pierwszej pomocy  
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. Poz. 1843 z póź. zm.) 

  ustawy nie stosuje się 
 

I. Zamawiający 

Chobieński Ośrodek Kultury                                                                                                 

Chobienia, ul.Rynek 6, 59-305 Rudna 

tel. 76 843 95 19, 76 843 95 09                                                                                                                                          

fax 76 843 95 19 

 

II.Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie apteczek pierwszej pomocy podległych 

Zamawiającemu.                                              

 

III.Termin i miejsce realizacji 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 28.04.2020r. w Chobieńskim Ośrodku Kultury. 

 

IV. Miejsce składania ofert  

Ofertę należy dostarczyć do Chobieńkiego Ośrodka Kultury na adres: 

e-mail: aczech@chok-chobienia.pl 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny na numer podany w punkcie I z p. Anitą Czech 

lub na podane wyżej adresy.  

 

V. Forma składania ofert 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania o cenę. 

Proszę o uwzględnienie aby zamawiane przez nas wyposażenie apteczek pierwszej pomocy miało 

jak najdłuższą datę przydatności do użycia.   

 

VI.Kryteria wyboru oferty  

Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto. 

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

Rozliczenie transakcji nastąpi  przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 23.04.2020r. do godz. 15.00. 
 

VII. Ochrona Danych Osobowych 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (RODO), informujemy że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Chobieński Ośrodek Kultury , Chobienia, 

ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, tel. 76 8439 519. 



• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD): iodo@amt24.biz 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, poz. 1240) oraz art.6 pkt.1 lit. b 

RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i 

rozliczenia umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. 

• Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

➢ sprostowania (poprawienia) danych, 

➢ ograniczenia przetwarzania danych, 

➢ dostępu do danych (w tym kopii tych danych), 

➢ wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

• W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

➢ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w 

art. 21 RODO 

➢ usunięcia danych, 

➢ przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym również profilowaniu.  

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

• Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 

• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu. 

 

                                                                                                                                           Dyrektor                                               

                                                                                                                          Chobieńskiego Ośrodka Kultury 

                                                                                                                                   Katarzyna Przeworska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do Zapytania Cenowego 

Formularz ofertowy 

na zakup i dostawę wyposażenia apteczek pierwszej pomocy  
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z  2019 r. Poz. 1843 z póź. zm.)  ustawy nie stosuje się 

 

Nazwa firmy ...................................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................................................ 

tel ...................................................................................................................................................... 

email ................................................................................................................................................. 

NIP ........................................................................ KRS................................................................... 
 

 WYSZCZEGÓLNIENIE J.m. Przewidywana 

ilość zakupu 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

W ZŁ BRUTTO  

WARTOŚĆ 

BRUTTO  

ZAKUPU W ZŁ  

1 Rękawiczki ochronne, medyczne/para pary 26   

2 Bandaż elastyczny 8cm kartonik z zapinką szt. 7   

3 Bandaż elastyczny 4cm kartonik z zapinką szt. 7   

4 Bandaż elastyczny 12cm kartonik z zapinką szt. 5   

5 Folia termoizolacyjna szt. 3   

6 Kompres gazowy 1m2 szt. 32   

7 Kompres gazowy 0,5m2 szt. 28   

8 Opaska opatrunkowa dziana10cm x 4m szt. 20   

9 Opaska opatrunkowa dziana 4m x 5cm szt. 24   

10 Plaster na szpuli 5cm x 5m szt. 9   

11 Plastry z opatrunkiem 6cm x 1m szt. 18   

12 Woda utleniona 100g szt. 19   

13 Kompres gazowy 5cm x 5cm ( 5 szt. w op.) szt. 9   

14 Bandaż dziany szt. 37   

15 Chusta trójkatna szt. 4   

16 Elastyczna siatka opatrunkowa szt. 7   

17 Maseczka do sztucznego oddychania szt. 2   

18 Nożyczki ratunkowe Szt. 3   

19 Kompres na oko Szt. 2   

20 Opatrunek indywidualny M Szt. 3   

21 Opatrunek indywidualny G Szt. 1   

22 Opatrunek indywidualny K Szt. 1   

RAZEM:  

 

 Słownie ogółem do zapłaty: ............................................................................................................. 

 
1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem  

zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi.  

2. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje 

potrzebne do przygotowania oferty.  

3. Oświadczam, że posiadam stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynności objętych zapytaniem i niezbędną 

wiedzę i doświadczenie.  

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

 

 

 

 


