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Maleniec, dn. 15-09-2022 r. 

 
Pieczęć firmowa Zamawiającego 

Znak: ZZH-26/2/2022 
STRONA ZAMAWIAJĄCA 

Samorządowa Instytucja Kultury 
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu 

Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka 
 

ZAPYTANIE CENOWE 

NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu 
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka, 
NIP: 658-186-91-44, REGON: 260011545 
Tel. (41) 373 11 42, E-mail: maleniec@gmail.com, WWW: maleniec.pl 
Dni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00 

zaprasza do złożenia oferty na Zakup i dostawa drewna konstrukcyjnego 

II. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drewna konstrukcyjnego na potrzeby prac remontowych 
prowadzonych przez zamawiającego. Charakterystyka drewna: drewno tartaczne sosnowe lub świerkowe; 
boki czyste bez defektów i oflisów, płaszczyzny czyste-możliwe niewielkie defekty na płaszczyznach bez 
wychodzenia na krawędzie. W ramach udzielonego zamówienia wykonawca na swój koszt wykona i 
dostarczy zamawiającemu drewno konstrukcyjne w postaci następujących produktów tartacznych: 

1) Deski. 
Materiał: sosna/świerk. 

a) grubość: 5 cm; długość: 400 cm; ilość: 3,35 m3 
b) grubość: 5 cm; długość: 300 cm; ilość: 2,0 m3 
c) grubość: 5 cm; długość: 200 cm; ilość: 0,55 m3 
d) grubość: 5 cm; długość: 170 cm; ilość: 0,85 m3 
e) grubość: 5 cm; długość: 100 cm; ilość: 0,85 m3 

 
2) Krawędziaki. 

Materiał: sosna/świerk. 
a) wymiary: 10 cm x 10 cm; długość 400 cm; ilość: 8 mb 
b) wymiary: 10 cm x 5 cm; długość 400 cm; ilość: 40 mb 
c) wymiary: 10 cm x 8 cm, długość 80 cm; ilość: 40 szt. 
d) wymiary: 16 cm x 7 cm, długość 380 cm; ilość 20 szt. 

3) Łaty. 
Materiał: sosna/świerk 

a) wymiary: 5 cm x 4 cm; długość 400 cm; ilość: 80 mb. 
 

4) Belki 
Materiał: sosna/świerk 

a) wymiary: 19 cm x 19 cm, długość 100 cm; ilość: 40 szt. 
 
Zamawiający dopuszcza, by długość poszczególnych produktów stanowiła wielokrotność długości 
wymaganych przez Zamawiającego.  
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2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

28.10.2022 r. 

3. Warunki płatności: 

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT/rachunku w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

4. Miejsce i sposób składania ofert: 

Ofertę cenową na realizację przedmiotu zamówienia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres mailowy zzh@maleniec.pl w terminie do 23.09.2022 r. do godziny 15.00. Informacja o wynikach i 
wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pod 
adresem: www.maleniec.pl. 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami: 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami we wszelkich sprawach związanych z niniejszym zapytaniem 
jest pani Katarzyna Zabijak-Główna Księgowa Zamawiającego, numer telefonu: (41) 373 11 42, e-mail: 
zzh@maleniec.pl, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00. 

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Kryterium wyboru oferty: Cena 100% 

III. INFORMACJE DODATKOWE 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia zapytania bez wyboru oferenta, bez podania 
uzasadnienia. 
  

Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 
2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp lub postępowanie dotyczy zamówień publicznych, o których mowa w art. 11 ust. 5 
punkt 2 ustawy – Pzp.  

Zamawiający jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym zapytaniu. W związku z 
powyższym Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  

 administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy 
Zakład Hutniczy w Maleńcu, Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka;;  

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Paula Słowik, e-mail: inspektor@cbi24.pl 

 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będącego 
przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego; 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli; 

 dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia postępowania oraz późniejszej 
jego oceny i ewentualnej kontroli przez upoważnione osoby lub podmioty; 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w  sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
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 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Wykonawcy: 

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

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

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 
           Maleniec, dn. 15.09.2022 r. 

Miejscowość, data  Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury 
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu 

(Podpis, pieczęć) 

 


