
Ostrów Maz. 11.12.2019r. 

  

Zaproszenie do składania ofert 

 
ARTYKUŁY CERAMICZNE (glina, szkliwa, angoby) 

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

Zamówień Publicznych Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych zgodnie z  art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 

1986  z późn. zm.) 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”  w Ostrowi Mazowieckiej   w formie 

rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów 

ceramicznych  (wymienionych w załączniku Nr 1). 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły własnym środkiem transportu w terminie 

wskazanym w ofercie.  

 

Kryterium wyboru oferty jest cena – 100% 

   

Termin wykonania zamówienia od 02.01.2020r do 31.12.2021r. 

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt  pod  nr telefonu 29 64414 12  godz. od 8.00 do 

16.00. Prosimy o doręczenie oferty osobiście, bądź przesłanie listownie, 

lub emailem na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi 

Mazowieckiej do dnia  27 grudnia 2019 roku. 

 

Nasz adres: 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej 

ul. K. Warchalskiego 3 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

telefon (29) 644 14 12 

email. sds_ostrowmaz@o2.pl 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z 

tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań 

Wykonawców bądź z innych przyczyn. Zamawiający nie może być pociągnięty do 

odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w 

związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  

 

 



Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 

informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” 

w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. K. Warchalskiego 3 , 07-300 Ostrów Mazowiecka; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w 

sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: sds_ostrowmaz@o2.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit. b) 

RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonywania umowy, której strona jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora 

(np. radcą prawnym, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 

administratora; 

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i 

prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być 

częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej; 

10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane 

osobowe. 

 

 

 

mailto:sds_ostrowmaz@o2.pl


Załącznik Nr 1  

 

Lp.     Nazwa                j.m.   Cena brutto 
I. Glina: 

1. Creaton –czerwona 354 

2. Creaton – biała – jasnokremowa 468 

3. Creaton – biała – jasnokremowa 474 

II. Szkliwa: 

1. Wodospad – Botz 9520 

2. Supernowa – TC 8938 

3. Czerwone selenrot – TC 7907 

4. Goldbrąz – KGG 709 

5. Turkus – TC 7924 

6. Zielone – KGG 29 

7. Perłowo białe – KGE 210 

8. Transparentne – temp. Wypału do 1080oC 

III. Angoby: 

1. Biała 

2. Czerwona 

3. Fioletowa 

4. Zółta 

5. Granatowa 

6. Niebieska 

7. Brązowa 

8. Czarna 

9. Pomarańczowa 

10. Zielona 

11. Ciemno zielona 

12. Różowa 

 

 

 

 

 

 

 


