
 

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Politechnice Świętokrzyskiej 
wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 128/20 

w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Nr 18/21 

 
Politechnika Świętokrzyska Kielce dn. 24.05.2021 r. 
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
25 – 314 Kielce 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Politechnika Świętokrzyska zwraca się z uprzejmą prośbą o nadesłanie ofert na dostawę: elementów złącznych. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa elementów złącznych przeznaczonych do budowy stanowiska do 

pozycjonowania próbek. Zamówienie składa się z następujących elementów: 

Śruby wg DIN 912, Stal A2 

M2,5x16 1000 szt. 

M3x6  500 szt. 

M3x8 500 szt. 

M4x8 500 szt. 

M4x10 500 szt. 

M4x12 500 szt. 

M5x10 300 szt. 

M5x12 300 szt. 

M5x14 300 szt. 

M5x16 300 szt. 

M5x20 300 szt. 

M5x30 100 szt. 

M5x40 100 szt. 

M5x50 100 szt. 

M6x12 200 szt. 

M6x14 200 szt. 

M6x16 200 szt. 

M6x20 200 szt. 

M6x25 200 szt. 

M6x30 200 szt. 

M6x40 200 szt. 

M6x50 100 szt. 

M6x60 100szt. 

M8x12 100 szt.  

M8x16 100 szt. 

M8x20 100 szt. 

M8x25 100 szt.  

M8x30 100 szt. 

 

M8x40 100 szt.  



 

 

M8X50 100 szt. 

M8x60 100 szt. 

M8x80 150 szt. 

 
(przedmiot zamówienia) 

 

 

III. NAZWA I KOD CPV DOTYCZĄCY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

44316400-2:  Drobne artykuły metalowe 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7 dni od informacji od zamawiającego o wyborze oferty. 
 
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Wykonawca, który złożył ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania 
ofert określonego w zapytaniu. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania 
ofert, jednak o okres nie dłuższy niż 30 dni. 
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. 
2. Cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmuje wszystkie koszty 
3. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ogłoszenia na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania. 
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
5. Wszystkie strony oferty, naniesione poprawki lub korekty błędów i skreślenia muszą być parafowane przez 

osoby upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy. 
6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane. 
 
VII. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionego kryterium: 

 
Cena oferty (C) Wartość kryterium (waga) 100% 
 
Podstawą oceny jest cena oferty brutto przedstawiona przez Oferenta, obejmująca wszystkie koszty. Ocenie 
podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia, zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert, z punktu widzenia 
tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z 
uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg wzoru: 

𝐶 =
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
× 100 

gdzie: 𝐶 – wartość punktowa dla kryterium: 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 
 
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
1. Cena ma obejmować wszystkie podatki i inne należności wymagane przepisami prawa. 

2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. Cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

4. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w walucie polskiej.  

Uwaga:  

W przypadku zmiany stawki w zakresie podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest zastosować odpowiednią 



 

 

stawkę podatku obowiązującą na dzień składania ofert. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków 

Wykonawcy. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku 

VAT. Oferta zawierająca złą stawkę podatku VAT zostanie odrzucona. 

 
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tofil@tu.kielce.pl 
          (podać adres/adres-email) 
do dnia 31.05.2021 r. 
 (termin nie może być krótszy niż 7 dni) 

 
X. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY 
 
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli: 
1. została złożona po terminie składania ofert; 

2. została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu 

3. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

4. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

5. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej 

omyłki polegającej na niezgodności oferty; 

8. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

9. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą; 

10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 
 
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć 

tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 

XII. INNE POSTANOWIENIA 
 
1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym zawiadomi Wykonawcę.  

2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny oferty, zaś Wykonawca 

zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia 

jego oferty. Zamawiający przez rażąco niską cenę, rozumie wartość całkowitą oferty niższą o 30% od 

średniej arytmetycznej ustalonej wartości zamówienia przez Zamawiającego przed wszczęciem 

postępowania.  

3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonych dokumentów w wyznaczonym 

przez siebie terminie, brak odpowiedzi stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty Wykonawcy. 



 

 

4. Zamawiający będzie prowadził korespondencję z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Zamawiający może żądać od Wykonawców potwierdzenia w formie pisemnej składanej w toku postępowania 

korespondencji. 

 
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.  



 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

OFERTA WYKONAWCY 
Nazwa Wykonawcy: 
 
Adres Wykonawcy: 

 
Nr telefonu:  
E-mail: 
 
skierowana do:   POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ  

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego ……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

A. Cena netto    .................................................................PLN 

(słownie złotych............................................................................................................) 

 

B.  Podatek od towarów i usług    .........................................................................PLN    

(słownie złotych.............................................................................................................) 

 

C. Kwota brutto (A+B)    ……...........................................................PLN 

(słownie  złotych   ..........................................................................................................) 

 

 

 

 

 

 
 .............................................................................. 

 (czytelny podpis osoby składającej ofertę)  



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

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”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 7, 25-314 Kielce 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Świętokrzyskiej jest Pan Grzegorz Radzimirski, 

kontakt: iod@tu.kielce.pl, 41 34 24 367 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo 

Zamówień Publicznych.  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 1 ust 1 i art.2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 

Informacji publicznej 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy Pzp 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest, 

związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

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*; 

− 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 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.  

  

 
* 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. 
** 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. 



 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 ............................................................................. 

 (data i czytelny podpis) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


