
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
01-824 Warszawa, ul. S. Przybyszewskiego 80/82, 

tel. 22 568 91 00, fax. 22 864 59 52 
NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29 marca 2022 roku
prowadzone w trybie oceny i porównania ofert, na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. S. Przybyszewskiego 80/82, 
01-824 Warszawa, adres strony internetowej www.opsbielany.waw.pl. 
e-mail: przetarg@ opsbielany.waw.pl

zaprasza Wykonawców do składania ofert 
na przygotowanie i dostawę paczek świątecznych dla bielańskich seniorów

I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa jak największej liczby paczek świątecznych 

dla bielańskich seniorów za kwotę 40 000,00 zł brutto.
2. Każda paczka zawierać będzie produkty spożywcze wg asortymentu:

Lp.

Nazwa produktu Gramatura
minimalna

Ilość

1 Kawa Jacobs Kronung (mielona) 250 g 1

2 Herbata Lipton w torebkach 50 torebek 1

3 Sałatka jarzynowa Dawtona w puszce 410 g 2

4 szynka konserwowa Sokołów 455 g 1

5 Mastermacher Pumpernikiel 500 g 1

6 Rodzynki sultańskie 200 g 1

7
Śliwki suszone

200 g 1

8 Chałwa królewska Wedel 250 g 1

9
Delicje

147 g 1

10
Ptasie mleczko Wedel

360 g 1

11
Makaron 6 jajeczny -  krajanka gruba

250 g 1

12
Ryż biały długoziarnisty w torebkach

400 g 1

13
Babka w proszku Dr Oetker

375 g 1

14
Żurek, Dania Babci Zosi

85 g 1

15
Czekolada gorzka 70 %  cocoa

100 g 1
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3. Każda paczka zapakowana będzie w torbę z wielkanocnym motywem w sposób zabezpieczający 
przed zniszczeniem zawartości paczek oraz wygodne do niesienia. Wszystkie artykuły powinny być 
w oryginalnym opakowaniu producenta. Zamawiający nie dopuszcza opakowań zastępczych.

4. Wymagany minimalny termin ważności artykułów do 31.07.2022 r. Na opakowaniach wszystkich 
artykułów musi być umieszczony czytelny termin ważności.

5. Przygotowanie paczek powinno odbywać się w odpowiednich warunkach sanitarnych oraz 
spełniających przepisy bhp.

6. Wykonawca dostarczy paczki do siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy przy ul. 
Żeromskiego 29 w terminie do 7 kwietnia 2022 roku.

7. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni minimum 2 osoby do rozładowania paczek w 
miejscu dostawy.

II. Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania zamówienia przewidziany został na okres od dnia podpisania umowy do dnia 
07 kwietnia 2022 r.

III. Sposób przygotowania i złożenia oferty.
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 bądź w 

innej formie, jednak treść formularza oferty musi odpowiadać treści zawartej w jego wzorze.
2. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetarg@opsbielany .waw.pl do dnia 31 marca 2022 r. 

do godz. 09:00.
3. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki 

cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.

IV. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

V. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający przyjął, że kryterium, jakim będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty 
będzie jak największa liczba paczek oferowana przez Wykonawcę za wskazaną kwotę 40 000 zł brutto.

VI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VII. Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, 

którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu podpisania umowy.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

VIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, 
Zamawiający informuje, że:

1.1 administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, 
tel. 22 56 89 100;
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1.2 kontakt do Inspektora Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy - iod@opsbielany.waw.pl;
1.3 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie zapytania ofertowego na podstawie wewnętrznych uregulowań organizacyjnych Zamawiającego 
w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;
1.4 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące dostępu do informacji 
publicznej, a także inne podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, jeżeli dostęp do danych Wykonawcy jest niezbędny do prawidłowej 
realizacji powierzonych im zadań;
1.5 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
przedmiotowego zamówienia, a po tym czasie przez okres wymagany do archiwizacji tego typu 
dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego 
u Zamawiającego;
1.6 obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 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;
1.7 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do zapisów art. 22 RODO;
1.8 Wykonawca posiada:
1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (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);
1.8.3 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 nie 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);
1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
1.9 Wykonawcy nie przysługuje:
1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3 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.
2. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia obowiązku informacyjnego 

wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca 
pozyskał i przekaże Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.

Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego
2. Projekt umowy
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Załącznik nr 1

j  dnia__________ r.

Pieczęć Wykonawcy(ów)
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 
ul. S. Przybyszewskiego 80/82 
01-824 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest przygotowanie i 
dostawa paczek świątecznych dla bielańskich seniorów oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Ilość paczek Cena jednostkowa 
paczki brutto

Cena ofertowa brutto 

(1x2)

Cena ofertowa netto

1 2 3 4

zł

......................zł

słownie:.......................................................... ...................... zł

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie oraz Zapytaniu 
ofertowym.

2. Oświadczam, że w cenie ofertowej brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

3. Zapoznałem się z warunkami umowy i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag. W przypadku 
wyboru mojej oferty podpiszę umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego 
w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania 
ofertą.

4. Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Zostałem poinformowany, że mogę zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, przed upływem terminu 

składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)



Umowa nr OP/ BI / ............. / 2022

zawarta w d n iu   roku w Warszawie pomiędzy:

................................................ , zwanym dalej Zamawiającym

a

„ .......................................... , zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

w wyniku udzielenia zamówienia, wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1,

0 następującej treści:
§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i dostaw a szt. paczek świątecznych z artykułami
spożywczymi dla bielańskich seniorów.
2. Zawartość jednej paczki stanowi zestaw artykułów spożywczych w asortymencie wskazanym 
w załączniku nr 1.
3. Zamawiający nie dopuszcza opakowań zastępczych. Wykonawca opakuje paczki w reklamówki ze 
świątecznym motywem, w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem zawartości paczek oraz 
wygodne do niesienia.
4. Wymagany termin ważności produktów co najmniej do 31 lipca 2022 r. Na opakowaniach 
wszystkich artykułów musi być umieszczony czytelny termin ważności.
5. Przygotowanie paczek powinno odbywać się w odpowiednich warunkach sanitarnych oraz 
spełniających przepisy bhp.

§2
Oświadczenia i obowiązki Stron

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania 
przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania umowy z największą starannością, rzetelnie
1 terminowo.
2. Przygotowane paczki Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt w terminie do 07 
kwietnia 2022 r. do siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni minimum 2 osoby do rozładowania paczek 
w miejscu dostawy.

§ 3
Termin realizacji

Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania niniejszej umowy do 07 kwietnia 2022 r.

§ 4
Wynagrodzenie

1. Wartość zamówienia brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy
i wynosi: ................. zł (słownie złotych: ...................../100), w tym podatek VAT wg obowiązującej
stawki.
2. Cena jednostkowa brutto paczki w ynosi:............ zł (słownie złotych:..................... /100).
3. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę 
na podstawie protokołu dostawy. Faktura winna zostać dostarczona na adres: Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa; w treści 
faktury Wykonawca winien wskazać numer wykonywanej umowy.



4. Odbiorcą i płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa.
5. Nabywcą jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą: 00-950 Warszawa PI. Bankowy 3/5, 
NIP: 525-22 -48-481.
6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Za datę zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek rozliczeniowy wskazany we wszystkich fakturach, które będą 
wystawione w jego imieniu w związku z realizacją przedmiotowej umowy, jest rachunkiem, dla 
którego prowadzony jest rachunek VAT.
10. Zamawiający oświadcza, iż płatności z tytułu faktur będą realizowane z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Za zapłatę w tym systemie uznaje się za 
dokonanie płatności w terminie wskazanym w ust. 6 Umowy.

§5
Nadzór

1. Strony ustalają następujących przedstawicieli do podpisania protokołu dostawy oraz do kontaktu:
1.1 ze strony Zamawiającego:.................................................................
1.2 ze strony W ykonawcy:.......................................................................

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowych, 
których Administratorem jest Zamawiający.

1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną za nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy w wysokości 50 % łącznej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.
2. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku nieterminowej 
realizacji zamówienia w wysokości 2 % łącznej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub nieuzasadnionego odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę w wysokości 50 %  łącznej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.
4. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 
przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 
ogólnych zawartych w kc.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego 
wynagrodzenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej o fakcie pomniejszenia 
wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych.
6. Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie 
faktury.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane 
go identyfikujące (w przypadku osoby fizycznej ograniczone do imienia i nazwiska bądź imienia, 
nazwiska i firmy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość 
wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.).

§6
Ochrona danych osobowych

§ 7
Kary umowne

§ 9
Informacja publiczna



§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca Zamawiający

Załączniki:
1. Zawartość asortymentowa jednej paczki



Zawartość asortymentowa jednej paczki

Załącznik nr 1

Lp.

Nazwa produktu Gramatura
minimalna

Ilość

1 Kawa Jacobs Kronung (mielona) 250 g 1

2 Herbata Lipton w torebkach 50 torebek 1

3 Sałatka jarzynowa Dawtona w puszcze 410 g

4 szynka konserwowa Sokołów 455 g 1

5 Masterchacher Pumpernikiel 500 g 1

6 Rodzynki sultańskie 200 g 1

7 Śliwki suszone 200 g 1

8 Chałwa królewska Wedel 250 g 1

9 Delicje 147 g 1

10 Ptasie mleczko Wedel 360 g 1

11 Makaron 6 jajeczny -  krajanka gruba 250 g 1

12 Ryż biały długoziarnisty w torebkach 400 g 1

13 Babka w proszku Dr Oetker 375 g 1

14 Żurek, Dania Babci Zosi 85 g 1

15 Czekolada gorzka 70 % cocoa o o CT
9 1


