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Legnica, dnia 22.06.2020 

          DA.22.15.2020.HW.1 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z 

z/s w Legnicy 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: 

 

Zakup i dostawa wody mineralnej w szklanych butelkach dla Legnickiej  Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej S.A. w Legnicy 
                                                    (nazwa przedmiotu zamówienia) 

1. Przedmiot zamówienia -  

Zakup i dostawa wody butelkowanej dla LSSE S.A. w Legnicy 

Szczegóły zamówienia znajdują się w Warunkach Zamówienia (WZ), stanowiący 

załącznik do niniejszego zaproszenia 

2. Termin realizacji zamówienia: 15.07.2020 r.- 14.07.2024 r. 

3. Sposób składania ofert: 

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail zamówienia@lsse.eu  

4. Inne istotne postanowienia: 

Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą 

rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający zastrzega, że treść niniejszego zapytania ofertowego oraz warunki udziału w 

postępowaniu mogą ulec zmianie. 

O wynikach postępowania  zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną  

5. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 01.07.2020 r. do godziny 9.00 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do zamawiającego. 

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania. 

Miejsce składania ofert: 

w formie elektronicznej   na adres  e-mail zamówienia@lsse.eu   

6. Załączniki:  

1/ WZ 
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WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO  : 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A z/s w Legnicy; 

ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14; 59-220 Legnica 

NIP: 691-18-10-830, REGON: 390560231  

TELEFON: (+48-76) 727-74-70;  

E-mail: zamowienia@lsse.eu   

Znak postępowania: DA.22.15.2020.HW.1 

Uwaga! W korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym 

znakiem.  W przypadku składania ofert drogą elektroniczną w tytule wiadomości należy 

podać znak postępowania. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania przez Legnicką 

Specjalną strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Legnicy zamówień na usługi, dostawy oraz 

roboty budowlane.  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : 

1. Przedmiotem zamówienia jest : Zakup i  dostawa wody w szklanych butelkach do LSSE 

S.A. w Legnicy 

2. Opis przedmiotu zamówienia  :  

- dostawa naturalnej wody mineralnej  posiadającej nazwę handlową „Staropolanka”, 

- woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 

2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód 

stołowych (Dz. U. z 2011 r., nr 85 poz. 466), 

- woda gazowana, lekko gazowana i niegazowana w szklanych butelkach o pojemności  

0,33 l, 

- dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wody w opakowaniach zbiorczych co najmniej 

po 6 sztuk, w których butelki będą zabezpieczone specjalną folią termokurczliwą  

i wyposażone w uchwyt ułatwiający transport i wyładunek wody, 

- termin przydatności do spożycia wody nie krótszy niż 6 miesięcy, 

- dostawa wody sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, raz na kwartał  lub w 

przypadku wcześniejszego zużycia wody, wg potrzeb Zamawiającego, po dokonaniu 

zamówienia telefonicznego lub drogą elektroniczną, w ciągu 2 dni roboczych  od chwili 

zgłoszenia zapotrzebowania, 

- kwartalna dostawa wody mineralnej pod wskazany adres: Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A. ul. Św. M. Kolbe 14, 59-220 Legnica w ilościach: 

 woda niegazowana- 600 szt. butelek szklanych, 

 woda lekko gazowana-600 szt. butelek szklanych, 

 woda gazowana- 600 szt. butelek szklanych, 

- dostawy będą realizowane w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00, 

- wszystkie butelki szklane muszą być gwintowane i posiadać aluminiową nakrętkę, 

- każda dostawa butelek obejmuje ich rozładunek, wniesienie i ustawienie przez Dostawcę  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

- wartość cenowa podana w przeliczeniu na jedną butelkę, 

- środek transportu Dostawcy i na jego koszt. 

  

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 

1. Termin wykonania zamówienia:   od dnia 15.07.2020 do  dnia  14.07.2024 r.  

2. Miejscem wykonania zamówienia jest: budynek Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica 
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3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH 

WARUNKÓW : 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni poniższe warunki : 

a) posiada doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  

 wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, wówczas w tym okresie, co najmniej 3 

usługi , których przedmiotem było sprzedaż i dostawa wody butelkowej. 

b) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły 

„spełnia / nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, 

oświadczeń i wymaganych załączników.  

 

VI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW O KTÓRYCH MOWA  W PKT V. 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt V. jest zobowiązany 

przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

a/ oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych udziału w postępowaniu o 

zamówienie (aktualne na dzień składania oferty). Informacje zawarte w oświadczeniach 

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

b/ wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, wówczas w tym okresie, co najmniej 3 usługi, 

których przedmiotem była sprzedaż i dostawa wody mineralnej/źródlanej w butelkach. 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie podnosić 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszystkie kartki oferty powinny być 

ponumerowane. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny 

sposób i parafowane przez osoby uprawnione do podpisania oferty. W przypadku złożenia 

oferty w formie elektronicznej, dokumenty powinny podpisane przez osoby uprawnione             

i przesłanie w formie pdf. 

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty w kolejności: 

1) formularz oferty , 

2) oświadczenia i dokumenty - potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, przygotowane zgodnie ze nin. informacją,  

 

Każdy z załączników powinien być podpisany przez osobę uprawnioną 

 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia realizacji zamówienia lub jego części 

podwykonawcom. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. 

 

Dostawca jest zobowiązany do podania ceny netto  wraz z ewentualnym należnym podatkiem 

VAT za butelkę wody gazowanej i niegazowanej 

 

IX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 



Załącznik nr 3 

 

  

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiającego będzie kierował się następującym 

kryterium cena- 100%. Sposób przyznania  punktów w kryterium cena: 

 

Cena oferowana najniższa 

Cena=---------------------------------- X 100% 

 Cena badanej oferty 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najniższą cenę. 

 

3. W przypadku wpłynięcia identycznych, najkorzystniejszych ofert, Oferenci którzy je 

złożyli zostaną zaproszeni do złożenia  oferty w dodatkowym terminie ustalonym 

przez Zamawiającego. Cena podana w ofercie dodatkowej musi być niższa od ceny 

podanej uprzednio. Odmowa złożenia oferty dodatkowej, niezłożenie oferty w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub złożenie oferty z kwotą równą lub 

niższą w porównaniu do oferty poprzednio złożonej będzie równoznaczna z 

rezygnacją z udziału w procedurze wyboru. Ocena ofert dodatkowych odbywać się 

będzie według kryteriów oceny ofert wskazanych wyżej. W przypadku ponownego 

złożenia ofert identycznych procedura określona w niniejszym ustępie może być 

powtarzana wielokrotnie. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO WZ: 

1/ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE 

2/ OFERTA CENOWA 

3/ KLAUZULA RODO 
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O Ś W I A D C Z E N I E O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O ZAMÓWIENIE 

 

Ja/My*, niżej podpisany/ i ............................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz.......................................................................................... 

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

(pełna nazwa WYKONAWCY) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na : 

 

 

„DA.22.15.2020.HW.1 - Zakup i dostawa wody mineralnej w szklanych butelkach dla 

Legnickiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Legnicy” 

 

 

 

 oświadczam, że WYKONAWCA, którego reprezentuję/my :  

1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie 

obejmującym przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień  , 

 

 

 

................, dnia .............r.                         

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

                                                                                      ( podpisy osób uprawnionych do  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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OFERTA CENOWA 

 

Ja/My*, niżej podpisany/ i ............................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz ........................................................................ 

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

(pełna nazwa WYKONAWCY) 

 

REGON:........................................................ nr NIP: ............................................... 

nr konta bankowego ................................................................................................. 

nr tel. ........................................................ nr faksu ................................................ 

e’mail........................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na : 

 

„DA.22.15.2020.HW.1 - Zakup i dostawa wody mineralnej w szklanych butelkach dla 

Legnickiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Legnicy” 
 

składam / składamy niniejszą ofertę. 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach płatności 

(cena jednostkowa przedmiotu)  opisanych w WZ: 

za cenę umowną netto: 

.....................................(słownie: .............................................) złotych 

oraz: 

podatek VAT: ............... (słownie: .................................................) złotych 

2. Składam/y niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia*. 

3. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie wynikającym z WZ. 

4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

5. Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

6. Oświadczam/y, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach określonych w WZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego.  
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7. Zamówienie wykonamy sami. 

8. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 

takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

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

Ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych stronach. 

Na ofertę składają się : 

1/ ................................................ 

2/ ................................................ 

3/ ................................................ 

4/ ................................................ 

        

 

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                            (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

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

                                                                            (pieczątka Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna dla Kontrahentów  

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

RODO) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem przekazanych przez Państwa Firmę danych osobowych jest Legnicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Kolbe 14. Jeżeli w 

ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub 

współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie 

także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona. 

2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO. 

3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia 

w zakresie zakupu i dostawy wody w szklanych butelkach dla LSSE S.A. w 

Legnicy oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., w tym w 

szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, 

dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) 

RODO. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do 

czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Legnicką Specjalną 

Strefę Ekonomiczną S.A. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także podmioty świadczące na 

rzecz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. usługi takie jak zewnętrzna 

obsługa informatyczna i inne, z których LSSE S.A. korzysta na zasadzie outsourcingu, 

jednak wyłącznie w zakresie opisanym w pkt 3. 

6. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym.  

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy 

określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej 

umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych 

może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Legnicką 

Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. 

10. Dane nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej (nie są poddawane 

profilowaniu). 

11. Mogą Państwo skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych 

osobowych. Kontakt: Agnieszka Bartkowiak, e-mail: bartkowiak@lsse.eu,  

tel. 76 727 74 70 
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