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Warszawa, 27.01.2020r.  
ZP/06/2020 

Wykonawcy 
 

Zaproszenie do złożenia oferty 
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. 2019.1843 ze zm./ Nie mają w tym przypadku zastosowania 
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych,  postępowania prowadzone jest na zasadach 

opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.  
 

1.  Zamawiający:   

Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze Sp.  z o.o., ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. 
 

2. Nazwa postępowania: 
 
„Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów (warzywa i owoce)” Dziennego Domu Opieki 
Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w 
Warszawie. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej; poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zgodnie umową  
o dofinansowanie nr RPMA 09.02.02-14-A 708/18. Tytuł projektu: „Dzienny Dom Opieki Medycznej dla 
osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”. 
RPO WM na lata 2014-2020. ZNAK SPRAWY: ZP/06/2020. 
 

3. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków 
(warzyw i owoców) dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się  
przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia zawarty został 
w załączniku Nr 2 do zaproszenia (Formularz asortymentowo- cenowy). Natomiast szczegóły dotyczące 
realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy – Załącznik Nr 3 do Zaproszenia.  

Pytania do Zamawiającego 
W zakresie procedury i złożenia oferty-Małgorzata Ludwiszewska tel. (22) 811 06 88 wew. 271)  e-mail: 
m.ludwiszewska@scol.warszawa.pl  
 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.   
 

5. Kryteria oceny ofert:  100 % cena.  
 

6. Miejsce i termin składania ofert: 
 
Oferty należy złożyć do dnia 05.02.2020r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: 
przetargi@scol.warszawa.pl lub przesłać bądź dostarczyć osobiście na adres: ul. Szubińskiej 4 , 01-958 
Warszawa -Biuro Zarządu.  
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7. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie oferty odbędzie się  dnia 05.02.2020r. do godz. 12.15 w Dziale Zamówień Publicznych  
i  Inwestycji p. nr 4 przy  ul. Szubińskiej 4 , 01-958 Warszawa 
 

8. Unieważnienie postępowania 
 
Zamawiający unieważnia postępowania w przypadku braku ofert lub gdy cena najkorzystniejszej oferty 

jest większa od kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania  oraz do przesunięcia terminu 
składania ofert. 
 
 
 
Załączniki:  
 

1. Formularz Ofertowy  - Załącznik Nr 1. 
2. Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik Nr 2.  
3. Projekt umowy - Załącznik Nr 3. 
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Załącznik 3 - Informacja  RODO 
 

Informacja dla wykonawców  
przystępujących do udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
/w zakresie dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych osób fizycznych/ 

 
 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 w sprawie ochrony danych), (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że: 

 Administratorem danych osobowych uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia jest 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą ul. Mehoffera 

72/74, 03-131 Warszawa   

tel.:  /22/ 811-06-88, fax.: /22/ 811-18-88 adres strony internetowej: 

www.scol.warszawa.pl 

4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo - 

Leczniczym Sp. z o.o.  

w Warszawie jest Pani: Katarzyna Bieniek , tel.: 606 991408 adres e-mail: 

iod@scol.warszawa.pl 

Dane osobowe uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie osób fizycznych 
w postaci: nazwiska, imienia, nr NIP, wszelkie dane adresowe i dane teleadresowe 
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego - „Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów (warzywa i 

owoce)” Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum 
Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.2 Usługi społeczne i 
usługi opieki zdrowotnej; poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zgodnie umową o 
dofinansowanie nr RPMA 09.02.02-14-A 708/18. Tytuł projektu: „Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób 
starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.  RPO WM na lata 
2014-2020. ZNAK SPRAWY: ZP/05/2020 

 
5. prowadzonego w trybie Zaproszenia do złożenia oferty na podstawie na podstawie 

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018.1986 ze zm.) i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w 

SCOL Sp. z o.o. w Warszawie. 

6. Odbiorcami danych osobowych uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia 

będą: 

-  Stołeczne Centrum Opiekuńczo-  Lecznicze Sp. z o.o.  i jego upoważnieni pracownicy; 

-  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Administracja Celno -Skarbowa, Biuro Rachunkowe 

Ecovis, 
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- osoby lub podmioty, którzy będą uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

   w zakresie informacji udzielanych na stronie Zamawiającego pod adresem: 

   https:// www.scol.warszawa.pl/przetargi. 

7. Dane osób fizycznych - uczestników postępowania będą przechowywane przez okres 

obowiązywania umowy na przedmiot zamówienia. 

8. Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób fizycznych  posiada 

prawo:  

- dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO ,  

- sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,  

- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO  

  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uczestnik  

  postepowania uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika 

postępowania  

  o udzielenie zamówienia narusza przepisy RODO.  

9. Uczestnikowi postępowania o udzielenie zamówienia nie przysługuje prawo do:  

- usunięcia danych osobowych w związku z dyspozycją art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, w związku z dyspozycją art. 20 ust. 3 RODO,  

- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż 

podstawą prawną  

  przetwarzania danych osobowych uczestnika postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do danych osobowych uczestnika 

postępowania o udzielenie zamówienia decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu,  a dane osobowe będą 

przetwarzane tylko i wyłączenie do celów niniejszego postępowania.  

 


