
         Bytom, dn. 10.03.2021r.  
…………………………………………….. 

(pieczątka wydziału) 
 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.  
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: 
konkursu ofert pn. :,,Zakup i dostawę bonów żywieniowych”  

kod PCV30199770-8 Talony na posiłki 
1. Nazwa i adres Zamawiającego  
Gmina Bytom ul. Parkowa  

NIP 626-298-85-82 

Straż Miejska w Bytomiu  

ul. Wrocławska 122 

41-902 Bytom  

Podstawa Prawna : 

Zarządzenie nr 572/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020  

 w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych. 

2. Opis przedmiotu zamówienia :  
a) bony żywieniowe o wartości:. 10,00 PLN za szt.  

b) ilość : 2400 szt.  

c) łączna wartość zamówienia: 24 000,00 zł.  

d) ważność realizacji bonów do: 31.03.2023.  

e)wykaz dostępnych sklepów na terenie Miasta Bytomia. ( minimum 10 placówek)  

f) możliwość otrzymania upustu od wykonawcy lub obniżenia kosztów manipulacyjnych 

związanych z wydrukiem bonów i kosztem przesyłki.  

g) czas realizacji zamówienia: w terminie do 7 dni od podpisania umowy lub złożenia 

pisemnego zamówienia.  

h) warunki płatności: przelew  

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków przy wyborze ofert.  
Warunkiem udziału jest przesłanie oferty cenowej drogą elektroniczną na adres e-mail   

Straży Miejskiej w Bytomiu t.j pm.@strazmiejska.bytom.pl  oferty będą oceniane pod 

względem możliwości spełnienia w/w warunków oraz korzystnego dla Zamawiającego 
udzielonego przez wykonawcę upustu lub niskich kosztów manipulacyjnych, który ma 
wpływ na wartość zamówienia.  
 

4.Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym  a Wykonawcą.  
 
Wszelkie oferty powinny wpłynąć drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego tj. 

pm.@strazmiejska.bytom.pl w razie dodatkowych pytań poprzez kontakt telefoniczny              

032-281-18-24 lub faksem 032-281-19-13  

 

5. Termin składania ofert od 11.03.2021r. do 24.03.2021r. 
 
 
…………………………….     ……………………………. 
  ( podpis i pieczątka  radcy prawnego)     (podpis i pieczątka Komendanta Straży 

         Miejskiej w Bytomiu.) 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO oraz Ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 100) informujemy, że : 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Bytomiu reprezentowana przez Komendanta 

Straży Miejskiej w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 122, 41-902 Bytom. 
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, kontakt – e-mail pm@strazmiejska.bytom.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan 

lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(UE 2016/679). 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych 

przepisami prawa niezbędne. 
8. W przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, wymaga 

uzyskania zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana , że ma prawo cofnięcia zgody w 

każdym momencie. 
9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO oraz przekazywane do państw trzecich. 
 

Więcej informacji na stronie internetowej : www.strazmiejska.bytom.pl  


