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Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania  zamówień publicznych PK 
 

Zapytanie ofertowe 
dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  

kwoty 130 000 złotych netto ( bez podatku VAT ) 
 

Zamawiający:  
Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni                                                        

32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 
( nazwa i adres jednostki zamawiającej ) 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na : Wymiana instalacji elektrycznej STOLARNIA hala B3 na 

terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29       

Znak postępowania: 07/ZPDCEBEA/2021/ZO/Sp. z o.o. 
Opis i zakres przedmiotu zamówienia: zgodnie z Załącznikiem Nr 2 ( strony 2 – 7)  do WZ - 
Przedmiary robót 

2. Warunki udziału w postępowaniu  zawarte w Warunkach Zamówienia  ( WZ ). Wzory 
dokumentów ofertowych dostępne na stronie : www.cebeabochnia.pl w zakładce - zamówienia. 

3. Inne istotne warunki zamówienia:  

• zaparafowany projekt umowy stanowi Załącznik Nr 4 do oferty 

• postępowanie prowadzi się zgodnie z Regulaminem  udzielania zamówień  publicznych – 

Zarządzenie Nr 33 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia              

2 marca 2021r. znak R.0201.37.2021. Postanowienia Regulaminu stosuje odpowiednio. 

• Wymagany termin realizacji zamówienia : 14 dni od przekazania placu budowy 

• Okres gwarancji: min. 36 miesięcy 

• Rozliczenie: kosztorysowe 

• Warunki płatności: Faktura VAT płacona przelewem do 30 dni od otrzymania faktury 

• Kary umowne: określone w § 7 projektu umowy 

4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami:  Cena – waga 90%, termin 
zrealizowania zamówienia – 10 pkt. 

     Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: wg wzoru podanego  w Warunkach   
     Zamówienia   ( Dział 3 – Warunki cenowe ). 

5. Informacja dotycząca  wyboru najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska 
największą liczbę punktów z wyżej przyjętymi kryteriami 

6. Wszelkich informacji udziela: 
Pan Robert Ziomek tel. 608 431 904 w godz. 8:00 – 12:00 w dni robocze,                                                        
              e-mail: bochnia@cebeabochnia.pl 
            (imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury) 

7. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Oferta cenowa” i przekazać z pozostałymi 
załącznikami wymienionymi w pkt. 8  do Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą 
elektroniczną:       32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29      
e-mali bochnia@cebeabochnia.pl     do dnia 16-07-2021r. do godziny 10:00. 
 

8. Oferta powinna zawierać: 
1) Załącznik Nr 1 do oferty Oferta cenowa  
2) Załącznik Nr 2 do oferty Kosztorys ofertowy Wykonawcy 
3) Załącznik Nr 3 do oferty Odpis z KRS lub CEiDG 
4) Załącznik Nr 4 do oferty Parafowany wzór umowy 
5) Załącznik Nr 5 do oferty Aktualna kopia polisy ubezpieczeniowej 
 

 
Bochnia, 7-07-2021 r.                                                    Prezes Zarządu  Spółki 
                                                                                         Bogumił STĘPLEWSKI 

 
                                                                 

                                                    

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymywanych po terminie. 

http://www.cebeabochnia.pl/
mailto:bochnia@cebea.com.pl
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Strona 2 do Zapytania ofertowego 

 
9. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2019 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), 
zwanego dalej „RODO” , informujemy, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA 

Sp. z o.o. w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej 

CEBEA Sp. z o.o. w Bochni możliwy jest pod adresem: sekretariat@cebeabochnia.pl i Tel. 
14 612 24 64 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem 
ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia, 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lut. a, b, f RODO  
5) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na 

podstawie zawartej umowy, 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat  lub w okresie niezbędnym 

do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami 
prawnymi obowiązującymi na politechnice Krakowskiej, 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 
postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,  

8) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zakładu Produkcji 
Doświadczalnej CEBEA C Sp. z o.o. oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie 
dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, 

10) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do 
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 
2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO,  

11) nie przysługuje Pani/Panu: prawo usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. 
b, d  lub e RODO,   prawo przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,  
prawo  sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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