
          

 

 

                                                                 

                                                                                      

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE POLBLUME 

ZBIGNIEW MIAZGA 

         Piaseczno, dnia 04.06.2019r. 

 
 

Zapytanie ofertowe nr ZO 01/06/2019 
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro  

lub zamówień, dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych 
zgodnie z  art. 4 pkt8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) 
. 

Lp Nazwa  
Ilość 

Oferowany 
produkt: numer 

katalogowy, 
producent 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość brutto 

1. Lejki filtracyjne ze spiekiem G3, poj. 1000 ml 8 szt.   
 
 

2. Lejki filtracyjne ze spiekiem G3, poj. 500 ml 4 szt.    

3. Lejki filtracyjne ze spiekiem G3, poj. 250 ml 4 szt.     

4. Kolby ssawkowe o pojemności 2500 ml 8 szt.    

5. Uszczelki stożkowe 54x37x27 16 szt.    

6. Uszczelki stożkowe 41x28x27 16 szt.     

7. Tace ( nie mniejsze niż 18x27x5 cm) 8 szt.     

8. Parownica szklana o pojemności 50-150 ml 4 szt.    

9. Parownica szklana o pojemności 300-400 ml 4 szt.    

10. Parownica szklana o pojemności 500-600 ml 8 szt.     

11. Parownica szklana o pojemności 1000-1500 ml 4 szt.     

12. Szalki petriego 10 cm średnicy 16 szt.     

13. Cylinder miarowy 500 ml 2 szt.     

14. Cylindry miarowe 100 ml 4 szt.    

15. Cylindry miarowe 50 ml 4 szt.     

16. Kolby miarowe z korkami 100 ml 8 szt.    

17. Kolby miarowe z korkami 50 ml 8 szt.     

18. Kolby miarowe z korkami 25 ml 8 szt.     

19. Zlewki 5000 ml 8 szt.    

20. Zlewki 3000 ml 8 szt.     

21. Zlewki 2000 ml niskie 8 szt.     

22. Zlewki 2000 ml wysokie 8 szt.    

23. Zlewki 1000 ml 8 szt.     

24. Zlewki PP poj. 5000 ml 8 szt.     

25. Bagietki 40 cm 16 szt.     

26. Parafilm w rolce szerokości 10 cm 1 szt.    

27. Papierki wskaźnikowe w rolce 4 szt.     

28. Pipeta automatyczna 100 – 1000 mikrolitrów 1 szt.     

29. Pipeta automatyczna 20 - 200 mikrolitrów 1 szt.     

30. Końcówki do pipety automatycznej 1-5 ml 100 szt.    



          

 

 

                                                                 

                                                                                      

 
 
W przypadku podanych numerów katalogowych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Wykonawca, który 
zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument potwierdzający jego równoważność – kartę katalogową 
producenta / dystrybutora. 
Ofertę prosimy przesłać w terminie            do dnia 21.06.2019r do godz. 10:00 
Termin realizacji dostawy:                         do 30 dni od otrzymania Zamówienia 
Warunki dostawy:                         na koszt dostawcy 
Termin płatności                                             faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)   
Gwarancja:                                                       producenta                         
Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 
  
Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: zbyszek@polblume.pl   
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu  
 
Oferujemy wykonanie zamówienia  w wyżej określonym zakresie za kwotę:............... .zł brutto ( w tym koszty dostawy).  
 
dnia .......................                                                                                                                                  … … ………………………………….                                                                                                                    
                                                                                                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Końcówki do pipety automatycznej 2- 200 mikrolitrów 1000 szt.    

32. Kanister HDPE poj. 5 l z nakrętką 228 szt.     

33. Butelka na próbki 100 ml z nakrętką 40 szt.    

34. Woreczki strunowe 150x200 100 szt.     

35. Długie rękawice kwasoodporne 9 16 szt.     

36. Długie rękawice kwasoodporne 10 16 szt.     

37. Szufelki PP poj. 1000 ml 6 szt.     

38. Łyżki ze szpatułką porcelanowe o długości 200 mm 4 szt.    

39. Ziemia okrzemkowa beżowa 2 szt.     

40. Destylarka laboratoryjna 1 szt.    

41. Dygestoria laboratoryjne z blatem o długości około 2 m 4 szt.     

42. Płyty grzewcze powierzchnia czynna 18x18 cm 8 szt.     

43. Płótno filtracyjne 20 mb    

    Razem:  



          

 

 

                                                                 

                                                                                      

 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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 Zbigniew Miazga prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Polblume" Zbigniew Miazga, NIP 1230012869, 
REGON 008415580, z siedzibą ul. 11 Listopada nr 35, 05-502 w Piasecznie, adres email: zbyszek@polblume.pl; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zbigniew Miazga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Polblume" Zbigniew Miazga, NIP 1230012869, REGON 
008415580, z siedzibą ul. 11 Listopada nr 35, 05-502 w Piasecznie jest osoba pełniąca funkcję ABI, kontakt: 
zbyszek@polblume.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 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018. poz. 1986ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

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; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
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 ***; 
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: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) 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. 
10) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących 

oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą 
przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem 
umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym 
przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez 
te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem 
przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o 
umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą 
korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej. 

11) Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych 
wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy. 

______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek 

wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
* Wyjaśnienie: 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. 
** Wyjaśnienie: 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. 


