
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
W RADOMIU 

Znak sprawy: DA.26.8.2019JP 

Radom, dnia 15.03.2019 r. 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę odzieży roboczej 
dla pracowników ZUK w Radomiu 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 26 - 600 Radom zaprasza 
do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę odzieży roboczej dla pracowników ZUK 
wg poniższego: 

1. Opis przedmiotu zmówienia : 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odzieży roboczej zgodnie 
z zapotrzebowaniem ilościowym i jakościowym podanym w załączniku nr 1 

- Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W celu utrzymania estetyki i jednolitości 
wizerunku ubrań dołączone są zdjęcia asortymentu zakupionego 
w roku poprzednim stanowiące wzornik dla Wykonawcy. 
2. Termin realizacji. 
2.1. Dostawy będą realizowane partiami: 
a) pierwsza partia odzieży roboczej do 28.06.2019 r. - asortyment wskazany 
w załączniku nr 2 do zaproszenia- formularz ofertowy poz. 1-9. 
b) druga partia odzieży roboczej do 30.09.2019 r. - asortyment wskazany 
w załączniku 2 do zaproszenia - formularz ofertowy poz. 10-12. 
3. Miejsce i termin złożenia oferty: 
3.1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.03.2019 r. do godz. 14.00 zgodnie z formularzem 
załącznik nr 2, na jeden z n/w sposobów : 
a) osobiście w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu przy ul. Sucha 15 
( budynek administracyjny I piętro ) 
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl 
3.2. 0 upływie terminu złożenia ofert decyduje data i godzina dostarczenia oferty do 
siedziby Zamawiającego. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana. 
4. Zawarcie umowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 3). 
5. Warunki płatności: 
Zapłata za dostarczoną odzież roboczą nastąpi po przekazaniu przez Dostawcę każdej 
partii asortymentu opisanego załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia, przelewem na 
rachunek bankowy Dostawcy wskazany w ofercie, w terminie 14 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia 
faktury będą podpisane przez Zamawiającego i Dostawcę, pozytywne protokoły odbioru 
ilościowego i jakościowego, które opisane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik 
nr 3 do niniejszego zaproszenia. 
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
Kierownik Działu Technicznego tel. 48 389 26 30 wew. 39 
Kierownik Działu Zieleni i Konserwacji tel. 48 389 26 30 wew. 41 
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7. Sposób przygotowania oferty: 
7.1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim wyłącznie na 
formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia 
i musi zawierać wszystkie informacje oraz dane wymagane w tym dokumencie 

7.2. 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, gwarancji oraz opłaty 
i podatki w tym podatek od towarów i usług VAT oraz pozostanie niezmieniona przez 

cały okres obowiązywania umowy. 
7.3. Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich. 
7.4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 
polskich po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy złożonej 
Zamawiającemu. 
8. Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie: najniższej ceny ( przy spełnieniu 
wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zaproszeniu ). 
9. Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia 
zamówienia. 
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych 
w niniejszym zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu 
Wykonawcy zamówienia. 
10. Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Unijnym Rozporządzeniem 
dotyczącym ochrony danych osobowych- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/W6 (określane jako „ RODO") 
informuję, iż: 
1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych 
w Radomiu, ul: Sucha 15, 26-612 Radom 
2). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod.kontakt@zuk.radom.pl 
3). Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.l a), b),e),f) RODO tj. wyrażenie 
dobrowolnej zgody i prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie jeśli 
przetwarzanie odbywa się na jej podstawie ,a nadto przetwarzanie danych osobowych 
jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą przed zawarciem umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi a także przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 
4). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych 
5). Zgodnie z art.15 ust.l przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania; 
6). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego . 
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7). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w oparciu 
o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do 
momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) 
8).Z naszej strony jako administrator pragniemy zapewnić ,iż dołożymy wszelkich starań 
i środków aby Pani/Pana dane osobowe były u nas bezpieczne i przetwarzane zgodnie 
z literą prawa. 

DYREKTOR 
^-2ąkładu Usiug-tamunalnych w Radomiu 

.*. .RaOert. Jłutkow&k i 
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