
Warszawa, dn. 23.01.2023 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Dotyczy: Zakupu chemii do uzdatniania wody basenowej na pływalni „Polonez” Ośrodka Sportu i 
Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 20 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022 r.  poz. 1710) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. 

 

1. Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-
OR.0052.1676.2020 z dnia 03.06.2020 r. przez: 
Pana Jacka Pużuka – Dyrektora zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. 
Warszawy w Dzielnicy Targówek,  
Adres: ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, Regon:015259640 
Telefon: (22) 884 85 00, fax.: (22) 884 84 20  
Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
nr 37 1030 1508 0000 0005 5105 3008 
e-mail: osir@osirtargowek.waw.pl. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu chemię do uzdatniania wody basenowej na pływalni 
„Polonez” Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek zgodnie z 
załącznikiem nr 1 stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. 

3. Termin wykonania zamówienia: 
Termin realizacji zamówienia od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. 

4. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24962000-5 chemikalia do uzdatniania wody 

2) Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail:  
osir@osirtargowek.waw.pl, w terminie do dnia 30.01.2023r. Oferta powinna zawierać: 
wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca 
może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) W ofercie należy podać ceny (netto i brutto).  
4) Formularz oferty należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego. 
5) Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą oceniane. 
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w 

przypadku braku ofert. 
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego do 

upływu terminu przesłania ofert. 
8) Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie przesłane drogą e-mailową do Wykonawcy, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny. 
10) Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcy mogą składać drogą 

elektroniczną na adres a.bielczenko@osirtargowek.waw.pl lub telefonicznie, p. Adrian 
Bielczenko, tel.: 508 508 309 

11) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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5. Ocena ofert 
1) Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena 100%, przy czym za najkorzystniejszą uznaje 

się najniższą cenę za dostawę przedmiotu zamówienia. 
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
 

1. Klauzula informacyjna RODO 

             

W związku z prowadzonym postępowaniem, informujemy, że Administratorem danych osobowych 
Oferenta jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 
20, 03-397 Warszawa, (dalej, Administrator), reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach 
związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony 
danych: mailowo na adres ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl bądź listownie na adres 
korespondencyjny wskazany powyżej. Oferent ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia 
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo 
sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w 
oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz 
przepisów sektorowych. Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z 
wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania ofertowego, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania 
umowy. Podanie przez Oferenta danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania. 
Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed 
zawarciem umowy). 
Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania 
ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, organy kontrolne, a także 
podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.  
Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w 
razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku 
archiwizacyjnego. 
 
załącznik  nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

załącznik  nr 2 – Formularz ofertowy 

 

 

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

        Podpis osoby upoważnionej 
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