
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 

ul. Dembińskiego 3; 01-644 Warszawa 

tel:  22 569-28-00;  fax:  22 833-64-24 

zolops@ops-zoliborz.waw.pl 

 

 

                                                                                Warszawa,  15.06.2022 r. 

Zapytanie Ofertowe       

zgodnie z procedurą zamówienia publicznego poniżej progu stosowania Ustawy z dnia 11.09.2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r poz. 1129 ze zm.) 

 
 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy jako Zamawiający, zwraca się z zapytaniem 
ofertowym dotyczącym świadczenia usług w formie realizacji talonów podlegających wymianie w placówkach 
handlowych na terenie Dzielnicy Żoliborz na artykuły żywnościowe oraz higieniczno-sanitarne, z wyłączeniem 
napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych 

I. Zamawiający:  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, ul. Dembińskiego 3,  

01-644 Warszawa 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

 Przedmiotem zamówienia jest realizacja talonów podlegających wymianie  na artykuły żywnościowe oraz 

higieniczno-sanitarne, z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych, w ilości 7 440 sztuk                       

w okresie trwania umowy, tj. średnio 310 sztuk miesięcznie o wartości 10 zł każdy - przez uprawnionych klientów 

Ośrodka (tj. osoby, które z różnych powodów nie potrafią racjonalnie gospodarować własnymi środkami 

pieniężnymi lub otrzymanymi świadczeniami w formie pieniężnej a także na prośbę klienta).  

Talony powinny podlegać wymianie w co najmniej dwóch placówkach handlowych należących do 

Wykonawcy i znajdujących się na terenie  Dzielnicy Żoliborz. Wskazane przez Wykonawcę placówki handlowe 

powinny oferować co najmniej następujący asortyment :  

 

Pieczywo:  

chleb pszenno-żytni 500 g ( zamiennie chleb pszenny 500 g),  

bułka kajzerka 50 g 1 szt. ( zamiennie bułka pszenna 50 g),  

 

Nabiał: 

mleko w kartonie 2% tłuszczu 1 litr (zamiennie mleko w folii 2% tłuszczu 1 litr),  

masło 82% tłuszczu 200 g,  

twaróg półtłusty z mleka krowiego 1kg,  

ser żółty produkt polski 1kg, 

jaja kl. M, chów klatkowy 1 sztuka ( zamiennie chów ściółkowy),  

jogurt naturalny 1,5% tłuszczu 180g ,  

śmietana 12% 200g,  

 

Wędliny i wyroby garmażeryjne (za 1kg): 

 

kiełbasa zwyczajna, kiełbasa podwawelska (zamiennie: wieprzowa  kiełbasa wędzona   i parzona),  

kaszanka z kaszy gryczanej ( zamiennie z kaszy jęczmiennej ), 

pasztetowa,  

pasztet drobiowy (zamiennie pasztet drobiowo-wieprzowy),  
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parówki drobiowe (zamiennie: parówki drobiowo-wieprzowe), 

szynka wieprzowa gotowana ( zamiennie: szynka wieprzowa wędzona), 

 

Owoce: (za 1kg): 

jabłka polskie słodkie miękkie, 

pomarańcze deserowe ,  

banany żółte,  

 

Warzywa  (za 1kg):  

marchew karotka , produkt polski 

pietruszka korzeniowa, produkt polski 

por, produkt polski  

seler korzeniowy, produkt polski 

ziemniaki białe sypkie 1 kg, ( producent: Polska) 

 

Inne  ( za 1 kg ): 

mąka pszenna poznańska  typ 450 ( zamiennie: mąka pszenna wrocławska ),  

ryż biały długoziarnisty  (zamiennie: średnioziarnisty) ,  

makaron 4-jajeczny z pszenicy durum świderki ( zamiennie: makaron 4-jajeczny z pszenicy durum kolanka),  

kasza gryczana prażona, (zmiennie: kasza jęczmienna), 

cukier biały kryształ ( zamiennie cukier biały drobny ), 

olej słonecznikowy 1litr (zamiennie: olej rzepakowy),  

herbata ekspresowa czarna 50 torebek,  

sardynki w oleju  125 g ( zamiennie: śledzie w oleju 125 g ), 

 

Artykuły higieniczno-sanitarne: 

płyn do czyszczenia urządzeń sanitarnych 750 ml,  

proszek do prania tkanin kolorowych 300 g,  

płyn do mycia naczyń miętowy 500 ml,  

mydło w kostce 100 g, 

pasta do zębów uniwersalna z fluorem 100 ml,  

papier toaletowy biały dwuwarstwowy 100% celuloza, 150 listków, gilza o szerokości 95 mm, 8 rolek  

 

Drukowanie talonów leży po stronie Zamawiającego. 

Niedopuszczalna jest  zamiana talonów na gotówkę a klient nie może otrzymywać reszty  z niewykorzystanych 

talonów.  

Niedopuszczalna jest sprzedaż napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. 

Osoby realizujące talony powinny mieć prawo do korzystania z wszelkich rabatów, promocji   i wyprzedaży na równi 

z innymi klientami Wykonawcy. 

Z pobranych talonów Wykonawca powinien rozliczyć się w ciągu 7 dni  od zakończenia miesiąca kalendarzowego, 

na który zostały przyznane.  

Zamówienie dotyczy 7 440 sztuk talonów na łączną kwotę 74 400 zł. ( po 3.100 zł. m-cznie) do realizacji w całym 

okresie trwania umowy, tj. od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r., w tym : 

• w okresie VII - XII.2022 r. 1 860 sztuk talonów na kwotę 18 600 zł., 

• w okresie I - XII.2023 r. 3 720 sztuk talonów na kwotę 37 200 zł. 

• w okresie I -VI.2024 r. 1 860 sztuk talonów na kwotę 18 600 zł., 

 

 

III. Termin realizacji zamówienia: 01 lipca 2022 – 30 czerwca 2024 r. 

 

IV. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 



 

 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. poz. 835), t.j: 

 
a) których wymieniono w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisano na listę osób i podmiotów objętych sankcjami; 

b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę osób i podmiotów objętych 

sankcjami; 

c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę osób i podmiotów objętych sankcjami. 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 2 do 
zapytania ofertowego. 

2. Oferent skalkuluje i poda ceny jednostkowe artykułów wyszczególnionych w formularzu cenowym 
„Koszyku”, stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Kryterium oceny oferty stanowi 100% ceny brutto jednego koszyka na dzień składania oferty. 

4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Płatność za wykonaną dostawę realizowana będzie 
w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
przelewem na nr rachunku bankowego Wykonawcy. 

5. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności handlowej. 
 

VI. Osoby do kontaktu: 

p. Urszula Wasilewska, tel. 22 56 92 843 

VII. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy składać mailowo na adres: zolops@ops-zoliborz.waw.pl  lub osobiście w sekretariacie Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy - pok. nr 7 w nieprzekraczalnym terminie  

do 22.06.2022 r. do godz. 12:00. 
 

 VIII.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz  

m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, adres: Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa,  

e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl, tel. 22 569 28 00. 

2) W Ośrodku został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez  

e-mail: iod@ops-zoliborz.waw.pl lub pisząc na adres korespondencyjny Ośrodka, podany w punkcie 1.  

3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w formie realizacji talonów 

podlegających wymianie w placówkach handlowych na terenie Dzielnicy Żoliborz na artykuły żywnościowe 

oraz higieniczno-sanitarne, z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz wyrobów                                                         

tytoniowych  prowadzonego na podstawie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy Pzp; 



 

 

4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu 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 (np. firma hostingowa). 

5) Dane osobowe Wykonawcy zawarte w ofercie będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. Protokół z postępowania będzie przechowywany przez okres 4 lat, 

począwszy od dnia zakończenia postępowania (jeżeli protokół jest wymagany).  

6) W odniesieniu danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada : 

   - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

   - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

   - 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca  uzna,  

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;  

8) Wykonawcy nie przysługuje : 

- 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 


