
 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU 
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA RADOMIA 
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Regon: 141256865; NIP: 948-249-54-17 

Znak sprawy: ZP.26.2.2023.KM                  Radom, dnia 16.02.2023 r. 

 
ROZEZNANIE (ZAPYTANIE) CENOWE 

 Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza do 
złożenia oferty cenowej w odpowiedzi na rozeznanie (zapytanie) cenowe w celu wyboru 
najkorzystniejszej oferty na:   

Jednorazowy zakup i dostawę rękawic roboczych 
 Dostarczany towar ma być nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad. 
Szczegółowe informacje dotyczące asortymentu, ilości i jakości znajdują się  
w formularzu cenowym - załącznik nr 2. Towar  powinien spełniać kryteria Polskich norm 
 i być dopuszczony do ogólnego stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
1. Termin realizacji:  

do 14 dni od daty otrzymania zamówienia 
 
2. Miejsce i termin złożenia ofert: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15,  

26-600 Radom lub drogą elektroniczną na adres  e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl 

 
3. Ofertę należy złożyć do dnia 23.02.2023 r. do godz. 10.00 zgodnie z formularzem 

ofertowym - załącznik 1 i formularzem cenowym – załącznik nr 2. 
 
O upływie terminu złożenia ofert decyduje data i godzina dostarczenia oferty do siedziby 
Zamawiającego. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana. 
 

4. Warunki płatności:  
Zapłata  za dostarczony towar nastąpi po przekazaniu przez Wykonawcę zamawianej 

partii przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ofercie, w terminie 14 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  
 
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Melka tel.48 3892625 

Korespondencję drogą elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail: 

sekretariat@zuk.radom.pl 

 

6. Sposób przygotowania oferty:  
6.1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim wyłącznie na 
formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 i formularzu cenowym, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania (zapytania) cenowego  i muszą 
zawierać wszystkie informacje oraz dane wymagane w tych dokumentach. Wykonawca musi 
złożyć ofertę na pełny asortyment ujęty w rozeznaniu (zapytaniu) cenowym. 
6.2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy.  
6.3. Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, w tym koszty załadunku, transportu, dostawy i rozładunku 
 u Zamawiającego, opakowania, wymiany asortymentu oraz opłaty  
i podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.  
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6.4. Cena oferty brutto musi być wyrażona cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku)  
w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone po 
cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy złożonej Zamawiającemu.  
6.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych i częściowych. 
6.6. Zamawiający poprawi w ofercie: 
- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z OPZ niepowodujące istotnych zmian                    
w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
 
7. Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie najniższej ceny łącznej brutto  
(przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zaproszeniu).  
 
8. Inne istotne warunki zamówienia: 

 
8.1. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty                            
w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza 
możliwości finansowe Zamawiającego lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe 
negocjacje cenowe.          
 
8.2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
- nie złożono żadnej oferty, 
- wszystkie oferty podlegały odrzuceniu, 
- na podstawie innych przyczyn, istotnych dla Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania. 
 
8.3. Termin związania ofertą: 30 dni 
 

8.4. W przypadku dostawy materiałów niekompletnych, niezgodnych z zamówieniem co do 

jakości, widocznych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym zabezpieczeniem 

Zamawiający ma prawo dokonać zwrotu towaru na koszt Wykonawcy w terminie 7 dni. 

Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe materiały na nowe wolne od wad. 

 
8.5. Sposób realizacji zamówienia - podstawą dostawy towaru będzie zamówienie 
wysłane wybranemu Wykonawcy odrębnym pismem (pocztą elektroniczną na adres mailowy 
wskazany przez Wykonawcę). Zamawiający w zamówieniu poda rozmiar zamawianych 
rękawic. 
 
8.6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar (wraz z wniesieniem), własnym 
transportem i na swój koszt do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego:  
a) Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15, Radom-  Budynek Techniczny; 
Dostawa rękawic roboczych musi obejmować rozładunek oznacza wyładowanie towaru przez 
Wykonawcę z pojazdu i złożenie go w pomieszczeniach magazynowych w miejscu 
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wskazanym przez Zamawiającego, z zaznaczeniem, że czynności te odbywają się staraniem  
i na koszt Wykonawcy. 
Dostawa towaru z wniesieniem zamówionego towaru do obiektu Zamawiającego dotyczy 
także dostaw realizowanych za pośrednictwem firm kurierskich. 
 
8.7. Dla towaru, wraz z jego dostawą Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokument 
potwierdzający zgodność rękawic roboczych z wymaganiami określonymi w obowiązujących 
przepisach. 
  
9. Rozeznanie (zapytanie) cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia. 

 
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych                              
w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom tel.: (48) 389 26 30 

2) W Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – 
Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Zakład Usług 
Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom oraz pod adresem e-mail: 
iod.kontakt@zuk.radom.pl 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją postepowań o udzielenie 
zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł.  

• na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub 
do podjęcia działań przed zawarciem umowy. 
• na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych w celu udzielenia i wykonania zamówienia publicznego 
poniżej 130000 złotych. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem zasady jawności – dane wykonawców, którzy 
złożyli oferty oraz dane zwycięskiego wykonawcy lub informacja o unieważnieniu postępowania 
zostaje opublikowana na BIP, a także możliwością dostępu do danych na zasadach przewidzianych w 
ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

5) Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na rzecz Administratora. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom 
uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa 
polskiego 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, aż do 
momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym 
przepisów dotyczących archiwizacji. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków 
przetwarzania danych.  

7) Posiada Pan/Pani: 
• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość 
pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 
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• prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność 
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu 
czy przetwarzaniu danych, 
• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W 
przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy 
jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z 
prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o 
ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych 
danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie 
przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. 
• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie 
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeżeli są one przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu 
wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. 
W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pana/Pani wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych 
osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie 
uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne 
wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 
• prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza 
przepisy prawa, 

8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw pochodzących z poza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)  

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
wynikających z zapisów umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało 
niezrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane. 
Pana/Pani Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (na platformie zakupowej), ale 
nie będą profilowane 
                                                                                                                

                                                                                                                         Zamawiający 

                              DYREKTOR 

                                                                                                  Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu 

                                                                                                               

                                                                                                                       Łukasz Kasprzycki 

                                                                                                                     /podpis na oryginale/                                                    
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Załącznik nr 1 do rozeznania (zapytania) cenowego 

 
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ..................................................................................................................... 

NIP ................................................................................................................................................... 

Regon ............................................................................................................................................. 

Nr telefonu ................................................................................................................................... 

E-mail .............................................................................................................................................. 

Nr rachunku bankowego .......................................................................................................... 
 

 
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu 

ul. Sucha 15 

26-600 Radom 

 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

 

Odpowiadając na rozeznanie (zapytanie) cenowe dot. jednorazowego zakupu i dostawy rękawic 

roboczych dla Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

Cena brutto ………………… zł (słownie złotych …………………………………………………………………………………………………………) 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 

2 i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

3. Potwierdzam termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 

4. Posiadamy wymagane dla przedmiotu zamówienia dokumenty potwierdzające jego zgodność  

z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach. 

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozeznaniu (zapytaniu) cenowym. 

6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 

poz. 835).  

7. Zobowiązujemy się dostarczyć na własny koszt, zgodnie z opisem przedmiot zamówienia  

w ramach zaoferowanej ceny w formularzu cenowym na wskazany przez Zamawiającego adres. 
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8. Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach 

dotyczących przedmiotowego postępowania: 

 
imię i nazwisko …………..…………………………………..     tel.…………………………………..   e-mail .…………………..……………… 

      

 
 
………………………., dn.: ……………………… 

 
        …………………………………………… 
(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,  

     pieczątka wykonawcy) 
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                  Załącznik nr 2_Formularz cenowy 

 

Szczegółowa oferta cenowa na jednorazowy zakup i dostawę rękawic roboczych dla Zakładu Usług 

Komunalnych w Radomiu w postępowaniu znak sprawy: ZP.26.2.2023.KM 

 

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................................... 

 

Lp Nazwa materiału 
Jednost
ka 
miary 

Ilość  
ogółem 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

Oferowana 
cena 
jednostkowa 
brutto (PLN) 

Wartość 
zamówienia 
brutto (PLN) 
(4x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Rękawice wampirki M-GLOVE VAMP - 
rękawice ochronne powlekane 

lateksem, wykonane z mieszanki 

bawełniano-poliestrowej, zakończone 

elastycznym  ściągaczem. Zapewniają 

dobry chwyt, miękkie i wygodne. 

Kolor czerwony lub niebieski. 

Zastosowanie: transport, ogrodnictwo, 

budownictwo, produkcja, rolnictwo. 

Chronią przed zabrudzeniem. 

Zdjęcie poglądowe 

para 1200 
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2. 

Rękawice BMX-RBL rękawice ochronne 
powlekane lateksem Kolor czarny. 

Zastosowanie: magazyn, prace mechaniczne, 

budownictwo, transport.  

Dostępne  rozmiary 8, 9, 10 

Zdjęcie poglądowe 

 
EN 388 - Odporność na uszkodzenia 
mechaniczne: 
2 - odporność na ścieranie, 

1 - odporność na przecięcie, 

1 - odporność na przedarcie, 

3 - odporność na przebicie, 

1 - odporność na przecięcie 

para 1920 

   

3. 

Rękawice ochronne powlekane 
poliuretanem – antyprzecięciowe.  

Wykonane z tkaniny antyprzecięciowej 

(HDPE, poliester, spandex, włókno 

szklane, powlekane poliuretanowe, 

zakończone ściągaczem) 

Dostępne roz.9, 10 EN 388  

Zdjęcie poglądowe 

 
4- na ścieranie 

5- na przebicia 

4- na przetarcia 

2 – na przebicie 

 

para 100 
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4. 

Rękawice ochronne powlekane nitrylem, 
zakończone ściągaczem. 
- odporne na ścieranie, przetarcie czy też 

przebicie, 

- zapewniają sprawność elastyczną, 

- nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, 

tłuszcze i węglowodory, 

- zachowują swoją formę i tym samym mogą 

być prane, 

- nitryl ulega biodegradacji, dzięki czemu 

rękawice nitrylowe są bezpieczne dla 

środowiska, 

- doskonałe dla mechaników, 

wykorzystywane podczas przeładunku i 

transportu, prace porządkowe, ogrodnictwie, 

- zgodne z normami EN388 (4 1 1 1 X) oraz 

EN420 

Normy: EN420, EN388 

Zdjęcie poglądowe 
 

 

para 60 

   

5. 

Rękawice ochronne powlekane nitrylem 
ogrodnicze 
Materiał: poliester, nitryl. Powlekane nitrylem 

na całej długości części chwytnej oraz na 

zakończeniach palców po stronie 

zewnętrznej, zapewniające podwyższoną 

odporność na smary i oleje. Elastyczne i 

rozciągliwe idealnie dopasowują się do 

kształtu dłoni. Zakończone ściągaczem. 

Norma: EN 420, kat. I. 

para 20 

   

Wszystkie przedstawione zdjęcia rękawic roboczych stanowią wyłącznie przykład i mają na                   
celu jedynie określenie parametrów i cech produktów. 
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