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Puławy, dnia 02.07.2019r. 

NOF. 2110/ /2019

Cenowe rozeznanie rynku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do złożenia oferty, na gadżety dla 

Zespołu Interdyscyplinarnego.

Szczegółowe informacje na znajdują się opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1. 

Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena.

Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia-przelew.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka pok. nr 27, przesłać e-mailem: 

mbyszewska@mops.pulawv.pl w terminie do dnia 09.07.2019r. do godz. 10:00.

mailto:sekretariat@mops.pulawy.pl
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Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do cenowego rozeznania rynku

Przedmiotem zamówienia jest:

Lp. Nazwa artykułu Ilość sztuk

1. Długopis Cisnę, różne kolory, kolor wkładu niebieski, z nadrukiem 
logo Puław i napisem „Moje szczęście w Twoich rękach”

500
(pięćset)

2.
Balony standardowy lateksowy, okrągły- 30 cm, kolor żółty 
pastelowy z nadrukiem „ Moje szczęście w Twoich rękach” w kolorze 
czarnym oraz logo Puław + patyczki i zatyczki

200
(dwieście)

3.

Kalendarzyk listkowy pojedynczy na 2020 rok, laminowany 
o wymiarach 85mm x 55mm na papierze kredowym, z nadrukiem 
dwustronnym łącznie z wykonaniem projektu uwzględniającego logo 
Puław oraz nazwę kampanii „Moje szczęście w Twoich rękach”.

3000
(trzy tysiące)

4. Brelok odblaskowy Happy z karabińczykiem. Wykonany z miękkiego 
plastiku, rozmiar 60x 60x3 mm w kolorze żółtym, na odwrocie logo 
Puław i nazwa kampanii „Moje szczęście w Twoich rękach”.

1400 lub 1700
( jeden tysiąc czterysta 

lub jeden tysiąc 
siedemset)



Cenowe rozeznanie rynku

Nazwa Wykonawcy:.....................................................................................................................

Adres Wykonawcy:......................................................................................................................

tel./faks.................................................................

e-m ail:..................................................................

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na artykuły wymienione niżej oferuję 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego:

Lp. Nazwa artykułu Ilość
sztuk

Wartość zł brutto

1. Długopis Cisnę, różne kolory, kolor wkładu 
niebieski, z nadrukiem logo Puław i napisem 
„Moje szczęście w Twoich rękach”

500
(pięćset)

2. Balony standardowy lateksowy, okrągły- 30 
cm, kolor żółty pastelowy z nadrukiem „ Moje 
szczęście w Twoich rękach” w kolorze czarnym 
oraz logo Puław + patyczki i zatyczki

200
(dwieście)

3. Kalendarzyk listkowy pojedynczy na 2020 rok, 
laminowany o wymiarach 85mm x 55mm na 
papierze kredowym, z nadrukiem dwustronnym 
łącznie z wykonaniem projektu 
uwzględniającego logo Puław oraz nazwę 
kampanii „Moje szczęście w Twoich rękach”

3000
(trzy tysiące)

4. Brelok odblaskowy Happy z karabińczykiem. 
Wykonany z miękkiego plastiku, rozmiar 60x 
60x3 mm w kolorze żółtym, na odwrocie logo 
Puław i nazwa kampanii „Moje szczęście w 
Twoich rękach”

1400
( jeden tysiąc 

czterysta)

1700
(jeden tysiąc 
siedemset) •

Oświadczam, iż akceptuję szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do rozeznania rynku. 
Oświadczam, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Leśnej 17 
w Puławach, 24-100 Puławy.



2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach to: 24-100 Puławy, 
ul. Piłsudskiego 83, tel. 81 458 63 09, tel. kom. 609 193 008, e-mail: rodo@,cuwpulawv.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
przeprowadzeniem rozeznania rynku na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym dokumentacja 
postępowania może zostać udostępniona w oparciu o zasadę jawności postępowania lub na podstawie przepisów 
prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z instrukcją kancelaryjną ustaloną przez Archiwum Państwowe dla 
danej kategorii akt w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej;

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do ustalenia w należyty sposób 
wartości zamówienia. W przypadku ich nie podania nie będzie możliwe uwzględnienie złożonej oferty przy 
ustalaniu wartości przedmiotowego zamówienia oraz ewentualne udzielenie Państwu zamówienia publicznego lub 
zawarcie umowy.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:
-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników ;

-  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. Prawo do ograniczenia przetwarzania ni ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego ;

-  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.

1. Koszt dostawy:
Cenę bru tto :......................................zł (słownie złotych:............................................................. )

2. Termin realizacji zamówienia: lipiec 2019r.

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w cenowym rozeznaniu rynku.

Miejscowość i data Pieczęć firmowa Wykonawcy Podpis osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy.


