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ŁKA.ZIZ.271.541.2019 

(Nr rej 1638/2019) 
 

ZAPYTANIE 
 

W ramach procedury rozpoznania rynku na „Dostawę artkułów spożywczych” zwracam 
się z prośbą o wskazanie ceny za wykonanie  zamówienia zgodnie z warunkami 
przedstawionymi poniżej. 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa artykułów spożywczych. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 „Formularz 
asortymentowo cenowy” 

 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego od 
daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 roku lub do chwili wykorzystania maksymalnej 
wartości umownej  w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

 Warunki płatności. 

Zapłata nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych 
od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 

3. Miejsce i termin odpowiedzi na zapytanie 

 

W odpowiedzi na zapytanie prosimy przesłać wypełniony formularz ofertowy oraz 
formularz asortymentowo cenowy (oba dokumenty należy przesłać w formie skanu 
podpisanego dokumentu, natomiast formularz asortymentowo cenowy dodatkowo  
w wersji edytowalnej) na adres e-mail iwona.rzepecka@lka.lodzkie.pl w terminie do dnia 
13.12.2019 r.,  

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub nie zawierające wszystkich 

elementów wskazanych w pkt 3 powyżej nie będą brane pod uwagę. 

 

4. Kryteria wyboru oferty. 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny. 
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5. Osoba uprawniona do kontaktów. 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Iwona Rzepecka, tel. 887 875 858,  
e-mail iwona.rzepecka@lka.lodzkie.pl  

Niniejsze Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu 
cywilnego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobligowany 
będzie do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3  
do niniejszego zapytania. 

6. Obowiązek informacyjny RODO. 

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 Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. 

z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, NIP: 7252025842, 

REGON: 100893710 (dalej: „Administrator”); 

2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lka.lodzkie.pl; 

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; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. osoby i podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na mocy odpowiednich przepisów prawa;  

b. podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania 

przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę danych; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a po tym okresie dla celów i przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawnych regulujących udzielanie 
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zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ww. 

przepisów prawnych; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących - jeżeli udzielnie informacji wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku 

ze strony Administratora, możemy poprosić o sprecyzowanie żądania 

w szczególności o podanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami regulującymi udzielanie 

zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

c. 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 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; 

d. 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: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c. 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. 

Załączniki: 

1. Formularz asortymentowo cenowy 

2. Formularz ofertowy 

3. Projekt umowy 


