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Warszawa, dnia 03 marca 2023 r. 

Zaproszenie do składania ofert 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert 

na realizację zamówienia na sukcesywną dostawę artykułów higieniczno-sanitarnych 

przez okres 12 miesięcy. 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wydatków realizowanych z 

wyłączeniem stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higieniczno – 

sanitarnych na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka. Dostawy będą realizowane na 

podstawie zgłaszanych Wykonawcy na wskazany w umowie adres e-mail zamówień 

wskazujących przedmiot oraz ilość zamawianego asortymentu. Dostawy będą odbywać 

się stosownie do potrzeb Zamawiającego, średnio raz w miesiącu. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać każdą dostawę zgodnie z zamówieniem w terminie do 3 dni 

roboczych od daty złożenia zamówienia.  

Dostawy będą się odbywały na adres siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. 

Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa. Dostawa obejmuje każdorazowo wniesienie do 

miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. W budynku Zamawiającego jest winda. 

Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy przedmiot umowy we wskazane miejsca 

realizacji. 

Przy każdym zamówieniu wraz z dostawą zostanie dostarczony protokół odbioru 

dostawy z wykazem dostawy (przedmiot i ilość) oraz przesłane przez pracownika 

Zamawiającego zamówienie w celu weryfikacji poprawności realizacji zamówienia.  

Zamawiający zastrzega, iż dostarczane artykuły higieniczno-sanitarne muszą mieć datę 

przydatności do użytku nie krótszą niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zaproszenia – 

wzór umowy i Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że wskazane w 

OPZ ilości mają charakter szacunkowy i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego. 

Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć ilość zamawianych produktów w 

zależności od potrzeb w okresie obowiązywania umowy.  

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy - od dnia 14 kwietnia 2023 r. do dnia 13 

kwietnia 2024 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację 

zamówienia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

II. Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich wykazania: 

Przesłanki wykluczenia z postępowania i wymagane dokumenty związane z 

wykazaniem braku podstaw do wykluczenia: 

1) O udzielenie zamówienia ubiegać nie mogą ubiegać się Wykonawcy podlegający 

wykluczeniu, to jest Wykonawcy w stosunku do których otwarto likwidację, w 

zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził 

likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-restrukturyzacyjne-18208902/art-332
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zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).\ 

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawców, w 

stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835): 

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 

tejże ustawy, 

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy, 

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 

tejże ustawy. 

Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności, nie 

wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejście w życie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku Wykonawcy 

wykluczonego na podstawie ww. przesłanek Zamawiający odrzuci ofertę takiego 

Wykonawcy. 

3) Wykonawca może być wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania.  

4) Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą złoży: 

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie 

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia;  

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na ww. podstawie. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-upadlosciowe-17021464/art-366
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z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd 

Zamawiający ma go pobrać. 

III. Sposób przygotowania oferty: 

1. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia); 

b) próbki oferowanych produktów w ramach poz. 2, 4 i 6 opisu przedmiotu zamówienia; 

c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia 

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji (nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca wskaże w ofercie adres strony 

internetowej do pobrania odpisu). 

2. Formularz oferty musi zostać wypełniony, podpisany i przesłany w oryginalne w 

formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego – ul. Chocimska 6, 00-

791 Warszawa z dopiskiem „Oferta na dostawę art. sanitarno-higienicznych”. 

3. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się ofert 

wariantowych. Cenę za realizację zamówienia należy zaokrąglić do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym 

lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez pełnomocnika Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument wchodzący w skład 

oferty lub złożony z ofertą sporządzany w języku innym niż polski musi być złożony z 

tłumaczeniem na język polski. 

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

IV. Procedura: 

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów. 

2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.  

3. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych. 

4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zaproszeniu do składania ofert i zostanie 

uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przedstawione kryteria oceny (zdobędzie największą 

liczbę punktów). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści 

oferty lub złożonych dokumentów i oświadczeń oraz wezwania do uzupełnienia 

brakujących dokumentów. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu. Zamawiający 

zastrzega prawo do poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich oraz 

innych omyłek polegających na niezgodności z treścią warunków zamówienia,  

nie powodujących zmiany treści oferty. 
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6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu w pierwszej kolejności dokona badania  

i oceny ofert, a następnie sprawdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

jedynie przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 

7. Zamawiający zastrzega sobie nie wybranie żadnej oferty w przypadku przekroczenia 

ceny przeznaczonej na ten cel. 

8. Zamawiający może zrezygnować ze skorzystania ze złożonych ofert bez podania 

przyczyn i unieważnić postępowanie. 

9. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania 

tych ofert. 

10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez Wykonawcę z 

najwyższą liczbą punktów Zamawiający może powierzyć realizację zamówienia drugiemu w 

kolejności Wykonawcy.  

11. Wszystkie oferty, które nie będą spełniały warunków przedstawionych w 

Zaproszeniu do składania ofert zostaną odrzucone. Zamawiający odrzuci oferty nie 

zawierające wymaganych próbek lub zawierające próbki niezgodne z OPZ. 

12. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem 

zapytania. 

13. Istotne postanowienia umowy zostaną ujęte w umowie zawartej z Wykonawcą. 

14. Pytania można również przesyłać na skrzynkę pocztową: przetarg@brpd.gov.pl. 

15. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 

16. Kryteria oceny ofert: 

1) Cena 70% 

Punkty oferty w niniejszym kryterium zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

[ 
cena oferty najtańszej 

X 70] = Liczba punktów w kryterium 
cena oferty ocenianej 

Maksymalnie w kryterium oferta może uzyskać 70 pkt, gdzie 1 pkt=1%. 

2) Jakość 30% 

Ocenie w kryterium poddana zostanie jakość złożonych przez Wykonawcę próbek 

oferowanych produktów w ramach poz. 2 OPZ - Papier toaletowy typu JUMBO, poz. 4 

OPZ - Ręczniki papierowe wysokiej jakości białe do podajnika/pojemnika i poz. 6 OPZ- 

Ręczniki papierowe w roli z adaptorem. Każda próbka poddana zostanie osobnej ocenie 

i uzyska maksymalnie 10 pkt wg poniższych podkryteriów: 

a) Wytrzymałość –Zamawiający oceni, czy przy zwyczajowym użyciu produkt się 

rwie, rozwarstwia, rozpada zaraz po kontakcie z płynami. Zamawiający przyzna 

w podkryterium od 0 do 3 pkt, 

b) Chłonność – Zamawiający oceni właściwości chłonne produktu w zwyczajowy 

użyciu i wydajność produktu w tym zakresie. Zamawiający przyzna w 

podkryterium od 0 do 4 pkt, 

c) Miękkość - Zamawiający oceni komfort użytkowania produktu, poziom jego 

miękkości, strukturę i odczucia dla skóry związane z używaniem. Zamawiający 

przyzna w podkryterium od 0 do 3 pkt. 

Punkty przyznane za każdą próbkę zostaną zsumowane i będą stanowiły punktację 

oferty w kryterium. Maksymalnie w kryterium oferta uzyska 30 pkt, gdzie 1 pkt=1%. 

mailto:przetarg@brpd.gov.pl
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Maksymalnie Zamawiający przyzna ofercie 100 pkt. 

V. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 

2) Ofertę należy przesłać w formie pisemnej wraz z wymaganymi próbkami 

oferowanych produktów i dokumentami na adres: Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. 

Chocimska 6, 00-791 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Oferta na dostawę art. 

higieniczno-sanitarnych”. 

3) Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 14 marca 2023 r. do godziny 11:00 

VI. Dane osobowe: 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimska 6, 00-791 

Warszawa przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: 

„RODO”) na następujących zasadach: 

1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest Biuro 

Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791 

Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie lub osobiście pod 

adresem ww. siedziby lub za pośrednictwem poczty elektroniczne na adres 

iod@brpd.gov.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem 

poczty elektroniczne na adres iod@brpd.gov.pl lub listownie na adres siedziby 

Administratora. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe: 

1) w celu zawarcia umowy świadczenia opisanych usług i realizacji jej warunków,  

w szczególności bieżących kontaktów w wykonaniu umowy. Podstawą prawną 

przetwarzania jest zawierania umowa, a w przypadku danych osobowych osób 

fizycznych przekazanych przez Wykonawcę - prawnie uzasadniony interes 

Administratora polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami, tj. ich 

pracownikami/współpracownikami, w sprawach biznesowych; 

2) w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z rachunkowością  

i płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, 

przechowywaniem dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej. Podstawą 

prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów  

o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz przepisów podatkowych; 

3) w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki 

prawne Administratora wynikające z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach. 

4) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych 

roszczeń związanych z umową – jeżeli zaistnieje spór związany z umową. Podstawą 

prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora 

dotyczący możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. 

mailto:iod@brpd.gov.pl
mailto:iod@brpd.gov.pl
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5) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa-  w szczególności przez cały czas trwania umowy i 4 lata od zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego zawarto umowę. 

Po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną Administratora. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą/mogą być: 

1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

w zakresie koniecznym do realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających ustawy 

o dostępie do informacji publicznej, w tym innym podmiotom biorącym udział  

w postępowaniu i innym osobom żądającym dostępu do dokumentacji postępowania; 

2) organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych; 

3) podmioty współpracujące z Administratorem w oparciu o umowy powierzenia 

zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, Pzp, czy 

obsługą korespondencji. 

Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również 

przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.  

7. Uprawnienia: 

1) Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych; 

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na 

szczególną sytuację - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora osoba ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację; 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2) Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane nie ma prawa: 

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

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

c) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie innym niż opisany 

pkt. 1 lit. d powyżej, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegały profilowaniu. 

4. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO  

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
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umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

6. W przypadku danych osobowych osób fizycznych przekazanych przez Wykonawcę, 

źródłem tych danych jest Wykonawca zamówienia publicznego, będący pracodawcą 

osoby, której dotyczą dane lub podmiotem współpracujących z osobą, której dotyczą 

dane, do której Wykonawca zwrócił się w związku z zamówieniem. Administrator 

pozyskuje w tym zakresie następujące kategorie danych: imię i nazwisko, służbowe 

dane kontaktowe – nr telefonu i adres e-mail i inne informacje wymagane do zawarcia 

umowy i wykonania zamówienia. 

7. Administrator przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane 

zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, 

chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych, osobie przysługuje prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

Załączniki 

1) Projekt umowy wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1) 

2) Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 2) 

3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

(załącznik nr 3) 
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 
 

UMOWA Nr …………………. 
zawarta w dniu ………………………2023 w Warszawie  

pomiędzy 
Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Chocimskiej 6 00-791 Warszawa, NIP 525-218-48-12, REGON 016387630, 
reprezentowanym przez Panią Justynę Sokołowską- Dyrektor Generalną Biura 
Rzecznika Praw Dziecka, zwanym dalej Zamawiającym 
a 
……………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą,  
Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej „Stroną” lub „Stronami” umowy 
o treści następującej: 
 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów higieniczno – sanitarnych 
na potrzeby Biura Rzecznika Praw dziecka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
(OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z cenami jednostkowymi 
wskazanymi w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów zgodnych z wymogami 
opisanymi w OPZ, fabrycznie nowych, wolnych od wad, wprowadzonych do obrotu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i pochodzących z legalnych kanałów dystrybucji. 
3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia: 

1) posiadały minimum 12 miesięczną datę przydatności do użycia od dnia 
dostarczenia; 

2) były oznakowane widocznym terminem przydatności do użycia; 

3) posiadały oryginalne opakowanie producenta z jego widocznym logo. 

4. Przedmiot umowy będzie dostarczany partiami, po mailowym zgłoszeniu 
zapotrzebowania przez osobę/y uprawniona/e wskazaną/e w umowie, w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia Wykonawcy. Zamówienia będą składane 
w zależności od potrzeb Zamawiającego, średnio raz w miesiącu. 

5. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego od dnia 
zgłoszenia zapotrzebowania poinformuje Zamawiającego o braku możliwości realizacji 
całości zamówienia i przyczynach jego wystąpienia, Zamawiający może wyznaczyć 
dodatkowy termin na uzupełnienie brakującej części dostawy, jednakże termin ten nie 
może być dłuższy niż 7 dni roboczych. 

6. Zamawiający może zrezygnować z całości lub części zamówienia po pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy co najmniej 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą 
zamówienia. Informacja o rezygnacji z całości i/lub części zamówienia może zostać 
przesłana drogą mailową lub faksem. 

7. Zamawiający zastrzega, że ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy podane 
w OPZ i ofercie Wykonawcy są szacunkowe i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego 
do zamówienia w/w ilości artykułów. 

8. Każdorazowo realizacja i rozładunek dostawy we wskazane miejsce w wyznaczonym 
lokalu Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

9. Każda dostawa wymaga odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego, 
który dokona każdorazowo sprawdzenia dostarczonego towaru.  
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10. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i /lub jakościowych, w terminie 1 
dnia roboczego od dnia dostawy Zamawiający zgłosi Wykonawcy swoje uwagi drogą 
mailową i wyznaczy dodatkowy, maksymalnie 3 dniowy termin na ich uzupełnienie lub 
wymianę. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 5 z każdej dostawy 
zostanie sporządzony częściowy protokół odbioru. Podstawą wystawienia 
faktury/rachunku będzie zrealizowanie całości danej dostawy. 

11. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się w pełni z 
warunkami przedstawionymi w OPZ i Umowie związanymi z realizacją przedmiotu 
Umowy i je akceptuje. 

§ 2. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy – od dnia 14 kwietnia 2023 r. do 
dnia 13 kwietnia 2024 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na jej realizację, w 
zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze. 

§ 3. 

1. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów w związku z realizacją niniejszej 
Umowy: 
a) po stronie Zamawiającego:…………, tel.: ………., e-mail: ……………….. 
b) po stronie Wykonawcy – :…………, tel.: ………., e-mail: ……………….. 
2. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1. Osoby 
wymienione w ust. 1 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad prawidłowością i 
terminowością realizacji Umowy, w szczególności upoważnione są do monitorowania 
należytego wykonania Umowy oraz podpisania protokołu odbioru. Zmiana wskazanych 
osób oraz ich danych kontaktowych nie wymaga zmiany umowy, a jedynie 
poinformowania drugiej Strony w formie mailowej. W takim przypadku Zamawiający i 
Wykonawca powiadomią się o tym niezwłocznie i potwierdzą zmiany na piśmie. 
3. Zlecenia i zapytania związane z realizacją umowy będą dokonywane przez 
Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy …………………………………………. 
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu zamówienia innemu 
podmiotowi.  
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego 
pracowników Zamawiającemu i osobom trzecim przebywającym na terenie 
Zamawiającego. 

§ 4. 

1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji 
umowy wynosi ……………………. zł brutto (słownie: ………………….……………………… złotych), 
zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane 
dostawy, zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi w ofercie Wykonawcy. 
Rozliczenie usług objętych będzie prowadzone po wykonaniu każdego zamówienia.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 
prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli koszty te nie zostały wprost 
wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego 
ustalenia wszystkich warunków związanych z realizacją umowy, nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł 
przewidzieć wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej 
umowy. 
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4. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 
zamówienia.  

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy 
…………………………………………………………………… Wykonawca oświadcza, że wskazany do 
płatności rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do 
celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest 
rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” 
(zwanego dalej„ Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 
Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku 
zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie 
uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego. 

7. Zamawiający przyjmuje ustrukturyzowane faktury elektroniczne złożone za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania oraz faktury elektroniczne. 

§ 5. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów, w 
wysokości:  

1) w przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 500,00 zł; 

2) w przypadku wykonania lub wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z 
OPZ lub z obowiązującymi przepisami, w tym nieuzupełnienia dostawy, niewymienienia 
nieprawidłowych produktów - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 5% należnego wynagrodzenia za zamówienie, którego dotyczy naruszenie - 
za każde naruszenie, lecz nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia; 

3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z 
przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia łącznego z tytułu realizacji umowy. 

2. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie 
pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o potrąceniu, wskazującego podstawy 
naliczenia kary. 

3. Jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, Zamawiający będzie dochodził odszkodowania na zasadach ogólnych, 
określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych z różnych tytułów 
niezależnie od siebie. 

§ 6. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a 
także odstąpić od umowy w części w szczególności, gdy:  

1) Wykonawca dwukrotnie wykonał przedmiot umowy w sposób niezgodny z OPZ lub z 
obowiązującymi przepisami- oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w 
terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki odstąpienia; 
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2) jeżeli zwłoka w realizacji umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 lub 5 umowy przekroczy 
10 dni - oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w 
którym powstała podstawa odstąpienia; 

3) suma kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 przekroczy 5% łącznej 
kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 – oświadczenie o odstąpieniu może 
zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym suma kar przekroczyła wskazaną 
wartość; 

4) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub w 
realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu 
wykonania umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo 
wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu - 
oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia określonego 
wezwaniem, jeżeli Wykonawca nie zastosował się do wezwania. 

2. Odstąpienie wywołuje skutki na przyszłość. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga 
formy pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie z podaniem przyczyny odstąpienia.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie, o 
którym mowa w ust. 1, winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w 
terminie 30 dni kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 7.  

1. Strony są uprawnione do dokonania zmian w umowie o łącznej wartości 
nieprzekraczającej 10 % łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 umowy. 
Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie 
może prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w szczególności do zastąpienia 
przedmiotu umowy innego rodzaju przedmiotem. 

2. Zamawiający zastrzega zmianę postanowień umowy: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;  

2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych 
po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej; 

3) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można będzie 
usunąć winny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień; 

4) w przypadku działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności 
niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji, mimo 
zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć przed wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku termin 
zakończenia prac zostanie przesunięty o czas, w którym prace nie mogły być prowadzone; 

5) w przypadku, kiedy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 
których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość 
zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
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3. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez 

jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy lub jego części, o ile zmiana wpływa na 

koszty realizacji umowy. Strony mogą wprowadzić zmianę wysokości wynagrodzenia do 

wysokości uzasadnionej rzeczywistym wzrostem kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę, przy czym maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia na podstawie 

niniejszego zapisu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 

1 umowy. Podstawę zmiany wysokości wynagrodzenia umownego stanowi wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, o ile jego zmiana w 

stosunku do wskaźnika za miesiąc zawarcia umowy wynosi przynajmniej 10 punktów 

procentowych. Strony uprawnione są dokonać zmiany zgodnie z niniejszymi zapisami 

jeden raz w toku umowy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia, a 

zmiana może dotyczyć jedynie niezrealizowanej części zamówienia. 

4. W celu wykazania wpływu zmiany wskaźnika na koszty wykonania umowy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu 

sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po zmianie, 

oraz wskaże uzasadnioną kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie, a także 

przedstawi wyczerpujące uzasadnienie potwierdzające bezpośredni związek 

zaistniałych zmian na wynagrodzenie oraz jego wartość. Wniosek powinien obejmować 

jedynie te koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca zmuszony jest ponieść w 

związku ze zmianą. Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w 

szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub poprzez 

zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji 

lub złożenia dokumentów uzasadniających zmianę. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

§ 8. 

1. Strony oświadczają, że zgodnie z przepisami 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), zwanego dalej „RODO”, każda ze Stron jest niezależnym 

administratorem danych osobowych. 

2. W związku z podpisaniem umowy Strony będą sobie udostępniać dane osobowe 

swoich pracowników przewidzianych do jej realizacji. 

3. Podstawą przetwarzania danych pracowników stron będzie uzasadniony interes 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

4. Strony oświadczają, że udostępnione dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w 

celu wykonania umowy i w zakresie do tego niezbędnym. 

5. Zakres udostępnianych danych obejmuje: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 

6. Każda ze Stron zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało 
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wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym 

przepisów RODO, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

7. Każda ze Stron potwierdza i oświadcza, że: 

a) znane są jej wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych, w tym przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany 

jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe; 

b) dopełniła wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane będą 

przekazywane wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym 

przepisów RODO; 

c) przekazywane przez Strony dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w 

celach związanych z realizacją niniejszej umowy. 

8. W przypadku sporów, roszczeń, skarg związanych z przetwarzaniem danych w 

związku z realizacją umowy, Strony zobowiązane są informować się nawzajem oraz 

wspierać w udzielaniu wyjaśnień, dostarczaniu dokumentów oraz wykonywać inne 

czynności, jeżeli będą konieczne do obrony przed tymi roszczeniami. 

9. Strony zobowiązują się nawzajem informować o stwierdzonych naruszeniach 

ochrony danych osobowych niezwłocznie po ich wystąpieniu, przez co Strony rozumieją 

termin 24 godzin od stwierdzenia wystąpienia naruszenia, jeżeli naruszenie to może 

mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą Stronę lub może skutkować jej 

odpowiedzialnością. 

1. Strony działając zgodnie z przepisami art. 13 i art. 14 RODO oświadczają, że zrealizują 
obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych, których dane będą przetwarzane w 
związku z realizacją niniejszej umowy. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 5 do 
umowy. 

§ 9. 

1. Do spraw nieuregulowanych w umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego z dnia 23.04.1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 

2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w 
związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, spór 
będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma prawo podawać do publicznej wiadomości informacje o zawartej 
umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokości 
wynagrodzenia. 

4. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu 
wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. O ile umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinny być dokonywane w postaci 
aneksu do umowy. 
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 
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3) Załącznik nr 3 – Odpis KRS/CEIDG Wykonawcy aktualny na dzień … 

4) Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru 

5) Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO 

 

 

_____________________                         _____________________ 

 Zamawiający         Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higieniczno – 

sanitarnych na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka. Dostawy będą realizowane na 

podstawie zgłaszanych Wykonawcy na wskazany w umowie adres e-mail zamówień 

wskazujących przedmiot oraz ilość zamawianego asortymentu. Dostawy będą odbywać 

się stosownie do potrzeb Zamawiającego, średnio raz w miesiącu. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać każdą dostawę zgodnie z zamówieniem w terminie do 3 dni 

roboczych od daty złożenia zamówienia.  

Dostawy będą się odbywały na adres siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. 

Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa. Dostawa obejmuje każdorazowo wniesienie do 

miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. W budynku Zamawiającego jest winda. 

Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy przedmiot umowy we wskazane miejsca 

realizacji. 

Przy każdym zamówieniu wraz z dostawą zostanie dostarczony protokół odbioru 

dostawy z wykazem dostawy (przedmiot i ilość) oraz przesłane przez pracownika 

Zamawiającego zamówienie w celu weryfikacji poprawności realizacji zamówienia.  

Zamawiający zastrzega, iż dostarczane artykuły higieniczno-sanitarne muszą mieć datę 

przydatności do użytku nie krótszą niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia. 

Zamawiający zastrzega, że wskazane w OPZ ilości mają charakter szacunkowy i nie 

stanowią zobowiązania Zamawiającego. Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć 

ilość zamawianych produktów w zależności od potrzeb w okresie obowiązywania 

umowy.  

Szacunkowe zapotrzebowanie: 

Lp Przedmiot zamówienia 
Ilość 

op./szt. 
1 Papier toaletowy biały, 100 % celuloza, miękki, min. trzywarstwowy, 

bezzapachowy, ilość listków w rolce -min. 150, opakowanie 8 rolek. 
Papier musi być łatwo wyciągany z podajnika, nie może się zrywać ani 
rozwarstwiać się przy wyciąganiu z podajnika. Papier typu Velvet 
Delikatnie Biały papier toaletowy lub równoważny. 

20 

2 Papier toaletowy typu JUMBO, min. 2 warstwowy, 100% celulozy, o 
długości ok. 180 m papieru w rolce, średnica rolki 19 cm, średnica tulei 6 
cm, opakowanie 12 sztuk. Papier typu Merida top lub równoważny. 

120 

3 Papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową, białe, celuloza, 1 
warstwowe, opakowanie 100 sztuk 

50 

4 Ręczniki papierowe wysokiej jakości białe do podajnika/pojemnika, 
składane w V, wymiary ręcznika 230mm x 210mm, wymiary złożonego 
ręcznika 115mm x 210mm, min. 36 g/m2, min. 2 warstwy, 
makulaturowe, opakowanie min. 3200 szt. Ręczniki do pojemnika 
Merida typu Merida Optimum lub równoważne 

100 

5 Ręczniki papierowe białe w rolce, 100% celuloza, min. 2 warstwowy, 
min. 50 listków w rolce. Opakowanie 2 rolki. 

20 

6 Ręczniki papierowe w roli z adaptorem, białe, dwuwarstwowe, 
gofrowane, średnica 19,5 cm, długość ok. 240 m, 100% celuloza, 

70 
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opakowanie 6 rolek. Ręczniki do pojemnika Merida Como typu Merida 
Top Automatic Maxi lub równoważne 

7 Gęste mydło wysokiej jakości w płynie o właściwościach o 
właściwościach myjąco – pielęgnacyjnych i nawilżających. 
Niewysuszające skóry dłoni przy częstym użytkowaniu, zabezpieczające 
skórę przed pękaniem. Zawierające oliwkę, proteiny mleka, miód, 
mleczko migdałowe, algi lub glinkę. Pojemność 5 l. Mydło do dyspozytora 
typu Palmolive lub równoważne. 

40 

8 Gęste mydło w płynie w pojemniku wolnostojącym z dozownikiem 
(pompką) o właściwościach myjąco – pielęgnacyjnych i nawilżających. 
Niewysuszające skóry dłoni przy częstym użytkowaniu, zabezpieczające 
skórę przed pękaniem. Zawierające oliwkę, proteiny mleka, miód, 
mleczko migdałowe, algi lub glinkę. Pojemność 300 ml. Mydło typu 
Palmolive. 

220 

9 Antybakteryjny płyn do WC w koncentracie (żel), usuwający brud, 
kamień wapienny, przebarwienia w postaci rdzy, nacieki urynowe, 
maskujący nieprzyjemną woń, zapewniający połysk. Pojemność min. 750 
ml. Płyn typu Cillit Bang Kamień i Trudne Zabrudzenia lub równoważny- 
Zamawiający wymaga produktu dedykowanego ściśle do WC o 
wskazanych właściwościach i nie dopuszcza oferowania produktu 
uniwersalnego o szerszym zastosowaniu 

130 

10 Antybakteryjny płyn do WC w koncentracie (żel) o właściwościach 
czyszcząco - dezynfekujących, usuwający kamień i rdzę, zapewniający 
połysk. Pojemność min. 750 ml. Płyn typu Cillit Bang Kamień i Rdza lub 
równoważny. Zamawiający wymaga produktu dedykowanego ściśle do 
WC o wskazanych właściwościach i nie dopuszcza oferowania produktu 
uniwersalnego o szerszym zastosowaniu 

100 

11 Zawieszka do WC składająca się z 3 lub 4 osobnych koszyczków 
zawierająca preparat czyszczący (zapach w tonacji jednolitej z 
odświeżaczem w aerozolu) 

100 

12 Płyn z rozpylaczem do czyszczenia i odkurzania wszystkich powierzchni 
od drewna po szkło. Poj. min. 500 ml. Typu Pronto Multisurface lub 
równoważny. Zamawiający wymaga produktu dedykowanego do 
wszystkich powierzchni. 

150 

13 Płyn odkamieniający do łazienek usuwający trwały brud i osady z 
kamienia wapniowego, moczu, rdzy, mydła oraz inne osady pochodzenia 
organicznego. Pojemność min. 1 l. Zamawiający wymaga produktu 
dedykowanego do odkamieniania w łazienkach o wskazanych 
właściwościach i nie dopuszcza oferowania produktu uniwersalnego o 
szerszym zastosowaniu. 

30 

14 Płyn do czyszczenia blatów kamiennych i kompozytowych poj. min. 750 
ml. Płyn musi być dedykowany do czyszczenia i konserwacji wyrobów 
kamiennych i kompozytowych. Zamawiający wymaga produktu 
dedykowanego ściśle do o czyszczenia blatów kamiennych i 
kompozytowych o wskazanych właściwościach i nie dopuszcza 
oferowania produktu uniwersalnego o szerszym zastosowaniu. 

10 

15 Płyn uniwersalny do mycia podłóg, posiadający właściwości 
antybakteryjne, bakteriobójcze i odkażające. Pojemność min. 1 l. Płyn 
typu Ajax Płyn do mycia podłóg Floral Fiesta różne zapachy lub 

80 
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równoważny. Zamawiający wymaga produktu dedykowanego do mycia 
podłóg o wskazanych właściwościach i nie dopuszcza oferowania 
produktu uniwersalnego o szerszym zastosowaniu 

16 Płyn w sprayu do czyszczenia i pielęgnacji mebli lakierowanych na 
wysoki połysk. Pojemność min. 500 ml. Płyn typu Sidolux M lub 
równoważny. Zamawiający wymaga produktu dedykowanego do 
czyszczenia i pielęgnacji mebli lakierowanych o wskazanych 
właściwościach i nie dopuszcza oferowania produktu uniwersalnego o 
szerszym zastosowaniu 

40 

17 Płyn do mycia szyb i luster na bazie alkoholu, niepozostawiający smug i 
zacieków z rozpylaczem, z właściwościami zabezpieczającymi przed 
parowaniem. Pojemność min. 1 l. Zamawiający wymaga produktu 
dedykowanego do mycia szyb i luster o wskazanych właściwościach i nie 
dopuszcza oferowania produktu uniwersalnego o szerszym 
zastosowaniu. 

80 

18 Płyn uniwersalny do czyszczenia różnych powierzchni w sprayu. 
Pojemność min. 750 ml. Płyn typu Ajax łazienka/ kuchnia lub 
równoważny 

60 

19 Mleczko do czyszczenia w sprayu poj. min. 500 ml, usuwające osady z 
mydła, kamienia, rdzy, zacieki wodne, tłuste plamy i inny brud. Spray 
typu Cif Łazienka/Kuchnia lub równoważny  

80 

20 Odplamiacz do tkanin w płynie do bezpiecznego użycia na tkaninach 
kolorowych i białych-dodatek do prania. Właściwości: usuwanie plam, 
zapobieganie farbowaniu, zwalczanie nieprzyjemnych zapachów. 
Opakowanie 1 l. Typu Vanish Oxy Action lub równoważny 

5 

21 Płyn w sprayu do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji urządzeń i 
elementów wykonanych ze stali szlachetnej. Oczyszcza powierzchnie, 
usuwa naloty wapnia, tłusty brud, pozostawia idealny połysk, zapobiega 
powstawaniu nacieków wodnych. Pozostawia warstwę ochronną. 
Gotowy do użycia bez rozcieńczania. Opakowanie 1 l-butelka ze 
spryskiwaczem do bezpośredniego nanoszenia środka na czyszczone 
powierzchnie. Preparat typu NIRAL GARD lub równoważny. 
Zamawiający wymaga preparatu dedykowanego do czyszczenia 
elementów ze stali szlachetnej o wskazanych właściwościach i nie 
dopuszcza produktów uniwersalnych o szerszym zastosowaniu 

5 

22 Środek do mycia i pielęgnacji parkietów oraz innych powierzchni 
drewnianych z naturalnymi woskami. Myje i czyści bez smug i zacieków, 
zabezpiecza podłogę przed wnikaniem wody. O przyjemnym zapachu. 
Opakowanie 750ml. Produkt typu Sidolux Expert do podłóg lub 
równoważny. Zamawiający wymaga preparatu dedykowanego do mycia i 
pielęgnacji parkietów o wskazanych właściwościach i nie dopuszcza 
produktów uniwersalnych o szerszym zastosowaniu 

10 

23 Płyn do prania tapicerek i dywanów - koncentrat, pH 7, Profesjonalny 
płyn do prania tapicerek i dywanów. Szampon do prania powierzchni 
tekstylnych metodą szczotkową lub odkurzaczem piorącym. Czyści, 
odtłuszcza, pielęgnuje i odżywia kolory pranych powierzchni. 
Opakowanie 1l. Preparat typu: VOIGT VC-262 Tepi-P, VOIGT VC-510 lub 
równoważny. Zamawiający wymaga preparatu dedykowanego do prania 
tapicerek i dywanów o wskazanych właściwościach i nie dopuszcza 

3 
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produktów uniwersalnych o szerszym zastosowaniu 
24 Preparat do mycia powierzchni szklanych, ciekłokrystalicznych i 

plastikowych zalecany do mycia monitorów, ekranów plazmowych, LCD, 
TV, wyświetlacza, klawiatury telefonu komórkowego i pilota. Zmywa z 
powierzchni gładkich i porowatych ślady rąk, tłuste plamy, brud i kurz. 
Pozostawia elektrostatyczną powłokę ograniczając ponowne 
zabrudzenia. O przyjemnym zapachu. Przyjazny dla alergików, nie 
zawiera alkoholu. Opakowanie 500 ml-butelka z atomizerem. Produkt 
typu ISY cleaning fluid for TV ICL-6950-INT lub TENZI Płyn do mycia TV 
LCD LED monitorów lub równoważny. Zamawiający nie dopuszcza 
produktów uniwersalnych o szerszym zastosowaniu 

15 

25 Płyn do dezynfekcji na bazie alkoholu izopropylowego w sprayu 
zabijający bakterie, drożdże i pleśnie, niewymagający spłukiwania. 
Pojemność min. 1 l. Płyn typu Medisept Velox Spray Neutral do mycia i 
dezynfekcji powierzchni lub równoważny 

40 

26 Żel do udrażniania rur. Pojemność min. 1 l. 20 
27 Odświeżacz powietrza w sprayu eliminujący nieprzyjemne zapachy, 

rozpylający delikatną mgiełkę (w trakcie użycia nie może tworzyć się 
piana; zapach zielona herbata, ocean, lawenda) poj. min. 300 ml. 
Odświeżacz typu Glade, Brise lub równoważny 

220 

28 Odświeżacz powietrza w formie żelowych kryształków (różne zapachy)  15 
29 Automatyczny odświeżacz powietrza - dyspenser zapewniający 

uwalnianie zapachu w odstępach czasowych- opcja wyboru cyklu. 
Zasilany na baterie. Wielorazowego użycia-z możliwością wymiany 
wkładów. Różne zapachy. Opakowanie z wkładem min. 220 ml. Produkt 
typu Air Wick 24/7 Active Fresh/ Air Wick Freshmatic lub równoważny 

10 

30 Wkłady pasujące do automatycznego odświeżacza powietrza-dyspensera 
opisanego pod poz. powyżej. Pojemność min. 220 ml. Różne zapachy. 

40 

31 Worki na śmieci 35 l HDLD, rolka min. 50 szt., zawiązywane lub z taśmą, 
wytrzymałe, czarne lub w innym ciemnym kolorze 

400 

32 Worki na śmieci 60 l  HDLD lub HDPE rolka min. 30 szt., zawiązywane 
lub z taśmą, wytrzymałe, czarne lub w innym ciemnym kolorze 

400 

33 Worki na śmieci 120 l HDLD lub HDPE, rolka min. 25 szt., zawiązywane 
lub z taśmą, wytrzymałe, czarne lub w innym ciemnym kolorze 

200 

34 Ścierki z mikrofazy - waga min. 32 g, gramatura min. 360g/m2. Ścierki z 
mikrofazy o wymiarach 30x30cm ogólnego zastosowania przeznaczone 
do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak: lustra, blaty, 
szyby, meble, do użycia zarówno na mokro jak i na sucho. Skład: 80% 
poliester, 20% poliamid. Wytrzymałość min. 300 prań. Każda ścierka 
posiadająca wszywkę z informacją o sposobie użycia i instrukcję prania 
(w czterech kolorach po 2 szt.- zielona, czerwona, niebieska, żółta) 

30 

35 Ścierka do podłogi z mikrofibry o wym. min. 50x60 cm 20 
36 Rękawiczki lateksowe gospodarcze z przedłużonym mankietem 

(rękawica i mankiet – 30 cm długości), grubość min. 0,45 mm różne 
rozmiary  

30 

37 Płyn do czyszczenia tapicerki skórzanej (samochodowej) poj. min. 600 
ml zawierający związki zmiękczające skórę oraz odnawiające i 
utrwalające jej barwę. Preparat musi być przystosowany zarówno do 
tapicerki ze skóry naturalnej, jak również sztucznej (ekologicznej), 

10 
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wyprawionej i konserwowanej o różnej barwie. Nie może pozostawiać 
plam i zacieków. Zamawiający wymaga preparatu dedykowanego do 
czyszczenia tapicerki skórzanej i nie dopuszcza produktów 
uniwersalnych o szerszym zastosowaniu 

38 Płyn do czyszczenia elementów plastikowych w samochodzie poj. min. 
250 ml  

10 

39 Ściereczki nawilżone do różnych powierzchni codziennego użytku tj. 
czyszczenia mebli laminowanych, powierzchni plastikowych i z innych 
tworzyw sztucznych. Usuwające kurz i zapobiegające jego osadzaniu. 
Antystatyczne, z emulsją oleju silikonowego. Opakowanie min. 50 szt. 

10 

40 Odświeżacz powietrza montowany na dmuchawie samochodu – 
urządzenie + wkład poj. 7 ml – czas uwalniania zapachu do 60 dni –różne 
zapachy 

10 

41 Szczotka do czyszczenia obrzeża muszli wykonana z zastosowaniem 
tworzywa i metalu w metalowej tubie z plastikowym wkładem 
zabezpieczającym przed korozją 

30 

42 Odmrażacz do szyb poj. min. 500 ml  10 
43 Sól do zmywarki 1 kg 50 
44 Odświeżacz do zmywarki (uwalniający zapach przez min. 60 cykli 

zmywania)  
50 

45 Kostki/ tabletki do zmywarki typu All in 1 wysokiej jakości - kapsułka w 
powłoce foliowej rozpuszczalna w wodzie, z funkcją usuwania mocnych 
zabrudzeń i przypaleń, nabłyszczania i soli– op. min. 50 sztuk. tabletki 
typu Somat Gold lub równoważne 

100 

46 Płyn nabłyszczający do zmywarki zmiękczający wodę, zapewniający 
połysk, bez zacieków i osadu na szkle. Pojemność min. 750 ml 

50 

47 Środek do czyszczenia zmywarek. Opakowanie min. 250 ml. Produkt 
typu Finish lub równoważny 

40 

48 Płyn do mycia naczyń aloesowy/ rumiankowy/ lawendowy. Pojemność 
min. 1 l. Produkt o gęstej konsystencji w postaci żelu/ balsamu, 
zawierający składniki chroniące skórę dłoni typu gliceryna, lanolina itp. 
Płyn typu Pur Sekrety Pielęgnacji balsam Płyn do mycia rąk lub 
równoważny 

100 

49 Gąbka kuchenna do zmywania opakowanie 10 szt. 60 
50 Chusteczki higieniczne 100 % celuloza, białe, bezzapachowe, min. 3 

warstwowe, opakowanie 10 paczek po 10 chusteczek 
30 

51 Chusteczki higieniczne uniwersalne, 100 % celuloza, białe, o zapachu 
rumianku, mi. 4 warstwowe, w dużym pudełku ozdobionym grafiką, do 
pojedynczego wyciągania, min. 96 chusteczek w opakowaniu. Chusteczki 
typu Regina rumiankowe lub równoważne 

50 

52 Kapsułki do prania -uniwersalne 4in1, min. 28 kapsułek w opakowaniu, 
kapsułka w folii rozpuszczalnej w wodzie. Kapsułki typu Persil Discs 
Freshness by Silan lub równoważne 

10 

53 Apteczka z wyposażeniem spełniająca normę DIN 13157, z tworzywa 
sztucznego o wymiarach min. 450x335x150 mm 

2 

54 Wyposażenie apteczki zgodnie z normą DIN 13 157 (uzupełnienie) 3 
55 Zestaw plastrów uniwersalnych min. 24 szt. w zestawie 5 
56 Gasnica samochodowa 1 kg 10 
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57 Szczotka ze zmiotką, wymiary ok. 22x33 cm 5 
58 Odkamieniacz w saszetkach na bazie mieszanki kwasów spożywczych, 

bezzapachowy, opakowanie 20g 
70 

59 Odkamieniacz do ekspresów do kawy Philips lub inny dedykowany do 
ekspresów SAECO 

30 

60 Środek do czyszczenia obiegu mleka Philips lub inny dedykowany do 
ekspresów SAECO 

30 

61 Tabletki odtłuszczające do bloku zaparzającego Philips lub inne 
dedykowane do ekspresów SAECO 

30 

62 Filtry do ekspresu do kawy - wkład filtrujący Saeco Aquaclean PHILIPS 30 
63 Filtr wody w ekspresie Brita Intenza+  10 
64 Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe niebieskie lub czarne, różne rozmiary 

(S/M/L), rękawiczki jednorazowe powinny spełniać wymagania w 
zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach 
UE w tym Wytycznych Ministerstwa Zdrowia - informacje dotyczące 
produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID- 19 

2000 

65 Maseczki ochronne jednorazowego użytku. Maseczki pakowane 
pojedynczo 

300 

66 Maseczki ochronne jednorazowego użytku. Maseczki pakowane 3-5 szt. 300 
67 Maska ochronna FFP2 N95 z Zaworem Wentylacyjnym. Rozmiar 

uniwersalny, z metalowym drucikiem usztywniającym na nos, 
certyfikowana 

300 

68 Płyn do dezynfekowania rąk antybakteryjny, zawartość alkoholu min. 
70%. Pojemność 1000 ml, przebadany dermatologicznie, zamknięty w 
szczelnym opakowaniu zapobiegającym ulatnianiu preparatu, pojemnik 
stojący z pompką/ dozownikiem umożliwiającą dozowanie i aplikację 
preparatu. Płyn musi posiadać potwierdzone badaniami działanie 
bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze oraz dopuszczenie do 
obrotu i rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Płyn typu Sterillhand 
lub równoważny 

100 

69 Płyn do dezynfekowania rąk antybakteryjny w małych pojemnikach z 
pompką/ atomizerem, o pojemności 25 ml. Płyn o działaniu 
bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym, zawartość alkoholu 
min. 70%.Bezbarwny o miłym zapachu. Płyn typu Bacler lub 
równoważny. 

250 

70 Płyn do dezynfekowania rąk antybakteryjny w małych pojemnikach z 
pompką/ atomizerem, o pojemności 50 ml, przebadany 
dermatologicznie. Płyn o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i 
wirusobójczym, zawartość alkoholu min. 60%.Bezbarwny o miłym 
zapachu. Płyn typu Medisept lub równoważny 

250 

71 Dzbanek filtrujący do wody o pojemności całkowitej ok. 3,5 litra, 
pojemność wody filtrowanej 2 litry, ze wskaźnikiem elektronicznym  
wymiany wkładu. Dzbanek typu Brita Marella XL lub równoważny 

2 

72 Wkłady do dzbanka filtrującego pasujące do oferowanego w poz. 
powyżej dzbanka filtrującego do wody. Opakowanie 3 szt. 

30 

73 Sól drogowa - naturalny środek do roztapiania śniegu i zwalczania 
śliskości. Worek min. 25 kg 

5 
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Załącznik nr 4 do umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

do umowy nr …………………….    zawartej w dniu………………… 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Chocimskiej 6 00-791 Warszawa, NIP 525-218-48-12, REGON 016387630, 

reprezentowanym przez Panią Justynę Sokołowską- Dyrektor Generalną Biura 

Rzecznika Praw Dziecka, zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą,  

Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej „Stroną” lub „Stronami” umowy 

 

przedmiotem zamówienia było wykonanie dostawy zgodnie z zamówieniem z 

dnia………………………….. 

wyraz dostaw: 

1) 

2) 

Zamawiający nie zgłasza/zgłasza* zastrzeżenia do wskazanego przedmiotu odbioru:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

Załącznik nr 5 do umowy 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W BRPD: 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimska 6, 00-791 
Warszawa przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: 
„RODO”) na następujących zasadach: 

Administrator danych: 

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest Biuro 
Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791 
Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób: 

a. -listownie lub osobiście pod adresem ww. siedziby, 

b. za pośrednictwem poczty elektroniczne na adres iod@brpd.gov.pl. 

Inspektor Ochrony Danych: 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych  
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem 

mailto:iod@brpd.gov.pl
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poczty elektroniczne na adres iod@brpd.gov.pl lub listownie na adres siedziby 
Administratora. 

Cele i podstawa przetwarzania danych: 

Administrator przetwarza dane osobowe: 

1) w celu zawarcia umowy świadczenia opisanych usług i realizacji jej warunków,  
w szczególności bieżących kontaktów w wykonaniu umowy. Podstawą prawną 
przetwarzania jest wykonanie umowy, a w przypadku danych osobowych osób 
fizycznych przekazanych przez Wykonawcę - prawnie uzasadniony interes 
Administratora polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami,  
tj. ich pracownikami/współpracownikami, w sprawach związanych z jej realizacją; 

2) w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z rachunkowością  
i płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, 
przechowywaniem dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej. Podstawą 
prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów  
o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz przepisów podatkowych; 

3) w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki 
prawne Administratora wynikające z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach. 

4) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych 
roszczeń związanych z umową – jeżeli zaistnieje spór związany z umową. Podstawą 
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora 
dotyczący możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. 

5) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

Okres przechowywania: 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa-  w szczególności przez cały czas trwania umowy i 4 lata od zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego zawarto umowę. 
Po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną Administratora. 

Odbiorcy danych: 

Odbiorcami danych osobowych będą/mogą być: 

4) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  
w zakresie koniecznym do realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z art. 18 
oraz art. 74 uPzp, w tym innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego i innym osobom żądającym dostępu  
do dokumentacji postępowania; 

5) organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych; 

6) podmioty współpracujące z Administratorem w oparciu o umowy powierzenia 
zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, Pzp,  
czy obsługą korespondencji. 

Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym,  
za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również 
przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

Obowiązek podania danych: 

mailto:iod@brpd.gov.pl
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wykonywania 
umowy, w tym koniecznej współpracy w tym zakresie, a ich brak skutkować będzie 
niemożnością jej wykonywania 

Uprawnienia: 

Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych; 

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na 
szczególną sytuację - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora osoba ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację; 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Inne informacje: 

1) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegały profilowaniu. 

2) Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO  

3) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym  
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami. 

4) W przypadku danych osobowych osób fizycznych przekazanych przez Wykonawcę, 
źródłem tych danych jest Wykonawca zamówienia publicznego, będący pracodawcą 
osoby, której dotyczą dane lub podmiotem współpracujących z osobą, której dotyczą 
dane, do której Wykonawca zwrócił się w związku z zamówieniem. Administrator 
pozyskuje w tym zakresie następujące kategorie danych: imię i nazwisko, służbowe 
dane kontaktowe, informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia, 
umiejętności, uprawnień, publikacji i innych informacji wymagane do zawarcia umowy i 
wykonania zamówienia. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych, osobie przysługuje prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani (nazwa/ imię i nazwisko): 

............................................................................................................................. ...................................... 

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy (nazwa/ imię i nazwisko):  

........................................................................................................................................... ............................................. 

adres/ siedziba (kod, miejscowość, ulica) ................................................................................................... 

będącego (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, NIP ............................................ REGON ....................................... 

nr telefonu .....................................; e-mail ………………………..…………,  

w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na dostawę artykułów 
higieniczno – sanitarnych na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka, składamy 
niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 
brutto………………………… zł (słownie: ……………………………………………), w tym VAT. 

Kalkulacja ceny łącznej obliczona z uwzględnieniem następujących oferowanych cen 
jednostkowych: 

Lp Przedmiot zamówienia 
Ilość 

op./szt. 
Cena brutto za 

op./szt. 

Cena 
brutto 
razem 

1 Papier toaletowy biały, 100 % celuloza, 
miękki, min. trzywarstwowy, 
bezzapachowy, ilość listków w rolce -
min. 150, opakowanie 8 rolek. Papier 
musi być łatwo wyciągany z podajnika, 
nie może się zrywać ani rozwarstwiać 
się przy wyciąganiu z podajnika. Papier 
typu Velvet Delikatnie Biały papier 
toaletowy lub równoważny. 

20 

  

2 Papier toaletowy typu JUMBO, min. 2 
warstwowy, 100% celulozy, o długości 
ok. 180 m papieru w rolce, średnica 
rolki 19 cm, średnica tulei 6 cm, 
opakowanie 12 sztuk. Papier typu 
Merida top lub równoważny. 

120 

  

3 Papierowe podkładki higieniczne na 
deskę sedesową, białe, celuloza, 1 
warstwowe, opakowanie 100 sztuk 

50 
  

4 Ręczniki papierowe wysokiej jakości 
białe do podajnika/pojemnika, składane 
w V, wymiary ręcznika 230mm x 
210mm, wymiary złożonego ręcznika 
115mm x 210mm, min. 36 g/m2, min. 2 
warstwy, makulaturowe, opakowanie 
min. 3200 szt. Ręczniki do pojemnika 
Merida typu Merida Optimum lub 
równoważne 

100 

  

5 Ręczniki papierowe białe w rolce, 100% 20   



25 
 

celuloza, min. 2 warstwowy, min. 50 
listków w rolce. Opakowanie 2 rolki. 

6 Ręczniki papierowe w roli z adaptorem, 
białe, dwuwarstwowe, gofrowane, 
średnica 19,5 cm, długość ok. 240 m, 
100% celuloza, opakowanie 6 rolek. 
Ręczniki do pojemnika Merida Como 
typu Merida Top Automatic Maxi lub 
równoważne 

70 

  

7 Gęste mydło wysokiej jakości w płynie o 
właściwościach o właściwościach 
myjąco – pielęgnacyjnych i 
nawilżających. Niewysuszające skóry 
dłoni przy częstym użytkowaniu, 
zabezpieczające skórę przed pękaniem. 
Zawierające oliwkę, proteiny mleka, 
miód, mleczko migdałowe, algi lub 
glinkę. Pojemność 5 l. Mydło do 
dyspozytora typu Palmolive lub 
równoważne. 

40 

  

8 Gęste mydło w płynie w pojemniku 
wolnostojącym z dozownikiem 
(pompką) o właściwościach myjąco – 
pielęgnacyjnych i nawilżających. 
Niewysuszające skóry dłoni przy 
częstym użytkowaniu, zabezpieczające 
skórę przed pękaniem. Zawierające 
oliwkę, proteiny mleka, miód, mleczko 
migdałowe, algi lub glinkę. Pojemność 
300 ml. Mydło typu Palmolive. 

220 

  

9 Antybakteryjny płyn do WC w 
koncentracie (żel), usuwający brud, 
kamień wapienny, przebarwienia w 
postaci rdzy, nacieki urynowe, 
maskujący nieprzyjemną woń, 
zapewniający połysk. Pojemność min. 
750 ml. Płyn typu Cillit Bang Kamień i 
Trudne Zabrudzenia lub równoważny- 
Zamawiający wymaga produktu 
dedykowanego ściśle do WC o 
wskazanych właściwościach i nie 
dopuszcza oferowania produktu 
uniwersalnego o szerszym 
zastosowaniu 

130 

  

10 Antybakteryjny płyn do WC w 
koncentracie (żel) o właściwościach 
czyszcząco - dezynfekujących, 
usuwający kamień i rdzę, zapewniający 
połysk. Pojemność min. 750 ml. Płyn 

100 

  



26 
 

typu Cillit Bang Kamień i Rdza lub 
równoważny. Zamawiający wymaga 
produktu dedykowanego ściśle do WC o 
wskazanych właściwościach i nie 
dopuszcza oferowania produktu 
uniwersalnego o szerszym 
zastosowaniu 

11 Zawieszka do WC składająca się z 3 lub 
4 osobnych koszyczków zawierająca 
preparat czyszczący (zapach w tonacji 
jednolitej z odświeżaczem w aerozolu) 

100 

  

12 Płyn z rozpylaczem do czyszczenia i 
odkurzania wszystkich powierzchni od 
drewna po szkło. Poj. min. 500 ml. Typu 
Pronto Multisurface lub równoważny. 
Zamawiający wymaga produktu 
dedykowanego do wszystkich 
powierzchni. 

150 

  

13 Płyn odkamieniający do łazienek 
usuwający trwały brud i osady z 
kamienia wapniowego, moczu, rdzy, 
mydła oraz inne osady pochodzenia 
organicznego. Pojemność min. 1 l. 
Zamawiający wymaga produktu 
dedykowanego do odkamieniania w 
łazienkach o wskazanych 
właściwościach i nie dopuszcza 
oferowania produktu uniwersalnego o 
szerszym zastosowaniu. 

30 

  

14 Płyn do czyszczenia blatów kamiennych 
i kompozytowych poj. min. 750 ml. Płyn 
musi być dedykowany do czyszczenia i 
konserwacji wyrobów kamiennych i 
kompozytowych. Zamawiający wymaga 
produktu dedykowanego ściśle do o 
czyszczenia blatów kamiennych i 
kompozytowych o wskazanych 
właściwościach i nie dopuszcza 
oferowania produktu uniwersalnego o 
szerszym zastosowaniu. 

10 

  

15 Płyn uniwersalny do mycia podłóg, 
posiadający właściwości 
antybakteryjne, bakteriobójcze i 
odkażające. Pojemność min. 1 l. Płyn 
typu Ajax Płyn do mycia podłóg Floral 
Fiesta różne zapachy lub równoważny. 
Zamawiający wymaga produktu 
dedykowanego do mycia podłóg o 
wskazanych właściwościach i nie 

80 
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dopuszcza oferowania produktu 
uniwersalnego o szerszym 
zastosowaniu 

16 Płyn w sprayu do czyszczenia i 
pielęgnacji mebli lakierowanych na 
wysoki połysk. Pojemność min. 500 ml. 
Płyn typu Sidolux M lub równoważny. 
Zamawiający wymaga produktu 
dedykowanego do czyszczenia i 
pielęgnacji mebli lakierowanych o 
wskazanych właściwościach i nie 
dopuszcza oferowania produktu 
uniwersalnego o szerszym 
zastosowaniu 

40 

  

17 Płyn do mycia szyb i luster na bazie 
alkoholu, niepozostawiający smug i 
zacieków z rozpylaczem, z 
właściwościami zabezpieczającymi 
przed parowaniem. Pojemność min. 1 l. 
Zamawiający wymaga produktu 
dedykowanego do mycia szyb i luster o 
wskazanych właściwościach i nie 
dopuszcza oferowania produktu 
uniwersalnego o szerszym 
zastosowaniu. 

80 

  

18 Płyn uniwersalny do czyszczenia 
różnych powierzchni w sprayu. 
Pojemność min. 750 ml. Płyn typu Ajax 
łazienka/ kuchnia lub równoważny 

60 

  

19 Mleczko do czyszczenia w sprayu poj. 
min. 500 ml, usuwające osady z mydła, 
kamienia, rdzy, zacieki wodne, tłuste 
plamy i inny brud. Spray typu Cif 
Łazienka/Kuchnia lub równoważny  

80 

  

20 Odplamiacz do tkanin w płynie do 
bezpiecznego użycia na tkaninach 
kolorowych i białych-dodatek do 
prania. Właściwości: usuwanie plam, 
zapobieganie farbowaniu, zwalczanie 
nieprzyjemnych zapachów. Opakowanie 
1 l. Typu Vanish Oxy Action lub 
równoważny 

5 

  

21 Płyn w sprayu do czyszczenia, 
pielęgnacji i konserwacji urządzeń i 
elementów wykonanych ze stali 
szlachetnej. Oczyszcza powierzchnie, 
usuwa naloty wapnia, tłusty brud, 
pozostawia idealny połysk, zapobiega 
powstawaniu nacieków wodnych. 

5 
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Pozostawia warstwę ochronną. Gotowy 
do użycia bez rozcieńczania. 
Opakowanie 1 l-butelka ze 
spryskiwaczem do bezpośredniego 
nanoszenia środka na czyszczone 
powierzchnie. Preparat typu NIRAL 
GARD lub równoważny. Zamawiający 
wymaga preparatu dedykowanego do 
czyszczenia elementów ze stali 
szlachetnej o wskazanych 
właściwościach i nie dopuszcza 
produktów uniwersalnych o szerszym 
zastosowaniu 

22 Środek do mycia i pielęgnacji parkietów 
oraz innych powierzchni drewnianych z 
naturalnymi woskami. Myje i czyści bez 
smug i zacieków, zabezpiecza podłogę 
przed wnikaniem wody. O przyjemnym 
zapachu. Opakowanie 750ml. Produkt 
typu Sidolux Expert do podłóg lub 
równoważny. Zamawiający wymaga 
preparatu dedykowanego do mycia i 
pielęgnacji parkietów o wskazanych 
właściwościach i nie dopuszcza 
produktów uniwersalnych o szerszym 
zastosowaniu 

10 

  

23 Płyn do prania tapicerek i dywanów - 
koncentrat, pH 7, Profesjonalny płyn do 
prania tapicerek i dywanów. Szampon 
do prania powierzchni tekstylnych 
metodą szczotkową lub odkurzaczem 
piorącym. Czyści, odtłuszcza, pielęgnuje 
i odżywia kolory pranych powierzchni. 
Opakowanie 1l. Preparat typu: VOIGT 
VC-262 Tepi-P, VOIGT VC-510 lub 
równoważny. Zamawiający wymaga 
preparatu dedykowanego do prania 
tapicerek i dywanów o wskazanych 
właściwościach i nie dopuszcza 
produktów uniwersalnych o szerszym 
zastosowaniu 

3 

  

24 Preparat do mycia powierzchni 
szklanych, ciekłokrystalicznych i 
plastikowych zalecany do mycia 
monitorów, ekranów plazmowych, LCD, 
TV, wyświetlacza, klawiatury telefonu 
komórkowego i pilota. Zmywa z 
powierzchni gładkich i porowatych 
ślady rąk, tłuste plamy, brud i kurz. 

15 
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Pozostawia elektrostatyczną powłokę 
ograniczając ponowne zabrudzenia. O 
przyjemnym zapachu. Przyjazny dla 
alergików, nie zawiera alkoholu. 
Opakowanie 500 ml-butelka z 
atomizerem. Produkt typu ISY cleaning 
fluid for TV ICL-6950-INT lub TENZI 
Płyn do mycia TV LCD LED monitorów 
lub równoważny. Zamawiający nie 
dopuszcza produktów uniwersalnych o 
szerszym zastosowaniu 

25 Płyn do dezynfekcji na bazie alkoholu 
izopropylowego w sprayu zabijający 
bakterie, drożdże i pleśnie, 
niewymagający spłukiwania. Pojemność 
min. 1 l. Płyn typu Medisept Velox Spray 
Neutral do mycia i dezynfekcji 
powierzchni lub równoważny 

40 

  

26 Żel do udrażniania rur. Pojemność min. 
1 l. 

20 
  

27 Odświeżacz powietrza w sprayu 
eliminujący nieprzyjemne zapachy, 
rozpylający delikatną mgiełkę (w 
trakcie użycia nie może tworzyć się 
piana; zapach zielona herbata, ocean, 
lawenda) poj. min. 300 ml. Odświeżacz 
typu Glade, Brise lub równoważny 

220 

  

28 Odświeżacz powietrza w formie 
żelowych kryształków (różne zapachy)  

15 
  

29 Automatyczny odświeżacz powietrza - 
dyspenser zapewniający uwalnianie 
zapachu w odstępach czasowych- opcja 
wyboru cyklu. Zasilany na baterie. 
Wielorazowego użycia-z możliwością 
wymiany wkładów. Różne zapachy. 
Opakowanie z wkładem min. 220 ml. 
Produkt typu Air Wick 24/7 Active 
Fresh/ Air Wick Freshmatic lub 
równoważny 

10 

  

30 Wkłady pasujące do automatycznego 
odświeżacza powietrza-dyspensera 
opisanego pod poz. powyżej. Pojemność 
min. 220 ml. Różne zapachy. 

40 

  

31 Worki na śmieci 35 l HDLD, rolka min. 
50 szt., zawiązywane lub z taśmą, 
wytrzymałe, czarne lub w innym 
ciemnym kolorze 

400 

  

32 Worki na śmieci 60 l  HDLD lub HDPE 
rolka min. 30 szt., zawiązywane lub z 

400 
  



30 
 

taśmą, wytrzymałe, czarne lub w innym 
ciemnym kolorze 

33 Worki na śmieci 120 l HDLD lub HDPE, 
rolka min. 25 szt., zawiązywane lub z 
taśmą, wytrzymałe, czarne lub w innym 
ciemnym kolorze 

200 

  

34 Ścierki z mikrofazy - waga min. 32 g, 
gramatura min. 360g/m2. Ścierki z 
mikrofazy o wymiarach 30x30cm 
ogólnego zastosowania przeznaczone 
do mycia wszelkich powierzchni 
zmywalnych takich jak: lustra, blaty, 
szyby, meble, do użycia zarówno na 
mokro jak i na sucho. Skład: 80% 
poliester, 20% poliamid. Wytrzymałość 
min. 300 prań. Każda ścierka 
posiadająca wszywkę z informacją o 
sposobie użycia i instrukcję prania (w 
czterech kolorach po 2 szt.- zielona, 
czerwona, niebieska, żółta) 

30 

  

35 Ścierka do podłogi z mikrofibry o wym. 
min. 50x60 cm 

20 
  

36 Rękawiczki lateksowe gospodarcze z 
przedłużonym mankietem (rękawica i 
mankiet – 30 cm długości), grubość min. 
0,45 mm różne rozmiary  

30 

  

37 Płyn do czyszczenia tapicerki skórzanej 
(samochodowej) poj. min. 600 ml 
zawierający związki zmiękczające skórę 
oraz odnawiające i utrwalające jej 
barwę. Preparat musi być 
przystosowany zarówno do tapicerki ze 
skóry naturalnej, jak również sztucznej 
(ekologicznej), wyprawionej i 
konserwowanej o różnej barwie. Nie 
może pozostawiać plam i zacieków. 
Zamawiający wymaga preparatu 
dedykowanego do czyszczenia tapicerki 
skórzanej i nie dopuszcza produktów 
uniwersalnych o szerszym 
zastosowaniu 

10 

  

38 Płyn do czyszczenia elementów 
plastikowych w samochodzie poj. min. 
250 ml  

10 
  

39 Ściereczki nawilżone do różnych 
powierzchni codziennego użytku tj. 
czyszczenia mebli laminowanych, 
powierzchni plastikowych i z innych 
tworzyw sztucznych. Usuwające kurz i 

10 
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zapobiegające jego osadzaniu. 
Antystatyczne, z emulsją oleju 
silikonowego. Opakowanie min. 50 szt. 

40 Odświeżacz powietrza montowany na 
dmuchawie samochodu – urządzenie + 
wkład poj. 7 ml – czas uwalniania 
zapachu do 60 dni –różne zapachy 

10 

  

41 Szczotka do czyszczenia obrzeża muszli 
wykonana z zastosowaniem tworzywa i 
metalu w metalowej tubie z 
plastikowym wkładem 
zabezpieczającym przed korozją 

30 

  

42 Odmrażacz do szyb poj. min. 500 ml  10   
43 Sól do zmywarki 1 kg 50   
44 Odświeżacz do zmywarki (uwalniający 

zapach przez min. 60 cykli zmywania)  
50 

  

45 Kostki/ tabletki do zmywarki typu All in 
1 wysokiej jakości - kapsułka w 
powłoce foliowej rozpuszczalna w 
wodzie, z funkcją usuwania mocnych 
zabrudzeń i przypaleń, nabłyszczania i 
soli– op. min. 50 sztuk. tabletki typu 
Somat Gold lub równoważne 

100 

  

46 Płyn nabłyszczający do zmywarki 
zmiękczający wodę, zapewniający 
połysk, bez zacieków i osadu na szkle. 
Pojemność min. 750 ml 

50 

  

47 Środek do czyszczenia zmywarek. 
Opakowanie min. 250 ml. Produkt typu 
Finish lub równoważny 

40 
  

48 Płyn do mycia naczyń aloesowy/ 
rumiankowy/ lawendowy. Pojemność 
min. 1 l. Produkt o gęstej konsystencji w 
postaci żelu/ balsamu, zawierający 
składniki chroniące skórę dłoni typu 
gliceryna, lanolina itp. Płyn typu Pur 
Sekrety Pielęgnacji balsam Płyn do 
mycia rąk lub równoważny 

100 

  

49 Gąbka kuchenna do zmywania 
opakowanie 10 szt. 

60 
  

50 Chusteczki higieniczne 100 % celuloza, 
białe, bezzapachowe, min. 3 
warstwowe, opakowanie 10 paczek po 
10 chusteczek 

30 

  

51 Chusteczki higieniczne uniwersalne, 
100 % celuloza, białe, o zapachu 
rumianku, mi. 4 warstwowe, w dużym 
pudełku ozdobionym grafiką, do 
pojedynczego wyciągania, min. 96 

50 
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chusteczek w opakowaniu. Chusteczki 
typu Regina rumiankowe lub 
równoważne 

52 Kapsułki do prania -uniwersalne 4in1, 
min. 28 kapsułek w opakowaniu, 
kapsułka w folii rozpuszczalnej w 
wodzie. Kapsułki typu Persil Discs 
Freshness by Silan lub równoważne 

10 

  

53 Apteczka z wyposażeniem spełniająca 
normę DIN 13157, z tworzywa 
sztucznego o wymiarach min. 
450x335x150 mm 

2 

  

54 Wyposażenie apteczki zgodnie z normą 
DIN 13 157 (uzupełnienie) 

3 
  

55 Zestaw plastrów uniwersalnych min. 24 
szt. w zestawie 

5 
  

56 Gasnica samochodowa 1 kg 10   
57 Szczotka ze zmiotką, wymiary ok. 22x33 

cm 
5 

  

58 Odkamieniacz w saszetkach na bazie 
mieszanki kwasów spożywczych, 
bezzapachowy, opakowanie 20g 

70 
  

59 Odkamieniacz do ekspresów do kawy 
Philips lub inny dedykowany do 
ekspresów SAECO 

30 
  

60 Środek do czyszczenia obiegu mleka 
Philips lub inny dedykowany do 
ekspresów SAECO 

30 
  

61 Tabletki odtłuszczające do bloku 
zaparzającego Philips lub inne 
dedykowane do ekspresów SAECO 

30 
  

62 Filtry do ekspresu do kawy - wkład 
filtrujący Saeco Aquaclean PHILIPS 

30 
  

63 Filtr wody w ekspresie Brita Intenza+  10   
64 Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe 

niebieskie lub czarne, różne rozmiary 
(S/M/L), rękawiczki jednorazowe 
powinny spełniać wymagania w 
zakresie jakości i standardów 
bezpieczeństwa określonych w 
przepisach UE w tym Wytycznych 
Ministerstwa Zdrowia - informacje 
dotyczące produktów 
wykorzystywanych podczas zwalczania 
COVID- 19 

2000 

  

65 Maseczki ochronne jednorazowego 
użytku. Maseczki pakowane pojedynczo 

300 
  

66 Maseczki ochronne jednorazowego 
użytku. Maseczki pakowane 3-5 szt. 

300 
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67 Maska ochronna FFP2 N95 z Zaworem 
Wentylacyjnym. Rozmiar uniwersalny, z 
metalowym drucikiem usztywniającym 
na nos, certyfikowana 

300 

  

68 Płyn do dezynfekowania rąk 
antybakteryjny, zawartość alkoholu 
min. 70%. Pojemność 1000 ml, 
przebadany dermatologicznie, 
zamknięty w szczelnym opakowaniu 
zapobiegającym ulatnianiu preparatu, 
pojemnik stojący z pompką/ 
dozownikiem umożliwiającą dozowanie 
i aplikację preparatu. Płyn musi 
posiadać potwierdzone badaniami 
działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i 
wirusobójcze oraz dopuszczenie do 
obrotu i rejestrację w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. Płyn typu Sterillhand lub 
równoważny 

100 

  

69 Płyn do dezynfekowania rąk 
antybakteryjny w małych pojemnikach 
z pompką/ atomizerem, o pojemności 
25 ml. Płyn o działaniu 
bakteriobójczym, grzybobójczym i 
wirusobójczym, zawartość alkoholu 
min. 70%.Bezbarwny o miłym zapachu. 
Płyn typu Bacler lub równoważny. 

250 

  

70 Płyn do dezynfekowania rąk 
antybakteryjny w małych pojemnikach 
z pompką/ atomizerem, o pojemności 
50 ml, przebadany dermatologicznie. 
Płyn o działaniu bakteriobójczym, 
grzybobójczym i wirusobójczym, 
zawartość alkoholu min. 
60%.Bezbarwny o miłym zapachu. Płyn 
typu Medisept lub równoważny 

250 

  

71 Dzbanek filtrujący do wody o 
pojemności całkowitej ok. 3,5 litra, 
pojemność wody filtrowanej 2 litry, ze 
wskaźnikiem elektronicznym  wymiany 
wkładu. Dzbanek typu Brita Marella XL 
lub równoważny 

2 

  

72 Wkłady do dzbanka filtrującego 
pasujące do oferowanego w poz. 
powyżej dzbanka filtrującego do wody. 
Opakowanie 3 szt. 

30 
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73 Sól drogowa - naturalny środek do 
roztapiania śniegu i zwalczania 
śliskości. Worek min. 25 kg 

5 
  

74 Razem  

 

OŚWIADCZENIA:  
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Zaproszeniu do składania ofert. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się 
z zaproszeniem do składania ofert, udostępnionym przez Zamawiającego i nie 
wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń 
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia.  
3. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania 
umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  
4. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert.  
5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty 
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu 
składania ofert (art. 297 k.k.).  
6. Oświadczam, że podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie ani waloryzacji. 
7. Oświadczam, iż posiadam zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające mi 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 
8. Nie jestem w stanie likwidacji i nie jest prowadzone wobec mnie postępowanie 
upadłościowe.  
9. Oświadczam, że wykonałem obowiązek informacyjny RODO. 
10.  Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym: 
................................................................  
 
 

 
..............................., dn. ..............2023 r.    …………………………………………………….. 

            (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych  

                         do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Oświadczenie 

Wykonawca: 

……………………………………………

………………………………………… 

 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani  

............................................................................................................................. ...........................................................

................. 

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:  

.............................................................................................................................. ..........................................................

................. 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

artykułów higieniczno – sanitarnych na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka 

oświadczam, co następuje: 

1. Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

określonej w rozdz. II ust. 1 pkt. 1 Zaproszenia do składania ofert, to jest nie zachodzą 

wobec Wykonawcy przesłanki dotyczące likwidacji Wykonawcy, układu w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym z przewidzianym zaspokojeniem wierzycieli przez 

likwidację majątku Wykonawcy lub sąd zarządził likwidację majątku Wykonawcy w 

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 

2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655), dotyczące ogłoszenia upadłości Wykonawcy  

2. Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

określonej w rozdz. II ust. 1 pkt. 2 Zaproszenia do składania ofert, to jest nie zachodzi 

wobec Wykonawcy którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 835). 

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

.................................., dn. ..................... 2023 r.                                      ............................................................. 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych  

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-restrukturyzacyjne-18208902/art-332

