
        

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-15-20/2591/2020  Wieliczka, dnia 30.12.2020r. 

 
 

Zamawiający: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 

ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka 

tel. 12 288-02-20, 730 199 952 

e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl 

www.pcpr-wieliczka.pl  

NIP: 683-17-84-220, REGON: 351 623 150 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

DO 

SKŁADANIA OFERT 

(oznaczane dalej jako Zaproszenie) 

 

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 € 

PROWADZONEGO NA PODSTAWIE 

ZARZĄDZENIA  

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE  

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

 

 

„Dostawa sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz z oprogramowaniem na 

potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce” 
 

 

 
 
 

Zatwierdziła: Ryszarda zakrzewska - Zachwieja  
Dyrektor PCPR 

 
 

  

 

http://www.pcpr-wieliczka.pl/


 

1. Informacje o Zamawiającym. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 

ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka 

tel. 12 288-02-20, 730 199 952 

e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl 

www.pcpr-wieliczka.pl  

NIP: 683-17-84-220, REGON: 351 623 150 

zwany dalej ,,Zamawiającym’’ 

Zamawiający jest jednostką organizacyjną Powiatu Wielickiego. 
 

Adres do korespondencji: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 

ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka 

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie § 3 Zarządzenia  

nr 18/2017  z dnia 29 grudnia 2017 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie  

w Wieliczce,      

2.2. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2.3. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie 

stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze 

strony podmiotu, który złożył ofertę. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

30190000-7  Różny sprzęt i artykuły biurowe 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego  

z oprogramowaniem. Wykaz zamawianego sprzętu, zawierający wskazanie jego rodzaju i ilości, 

stanowi załącznik nr 1a-1b do Zaproszenia („Opis przedmiotu zamówienia”). Zamówienia  

w zakresie monitora interaktywnego obejmuje również jego montaż. 

3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części Zamówienia. 

3.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym 

etapie bez podawania przyczyny w każdej części zamówienia. 

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego 

(innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w „formularzu cenowym”) pod warunkiem, 

iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 

jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 

UWAGA: Ilekroć w niniejszym Zaproszeniu w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o 

materiałach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to 

przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

http://www.pcpr-wieliczka.pl/


 
3.2. Wymagania w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia w ramach każdej  

z części Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby: 
1)  dostarczony sprzęt, był wolny od jakichkolwiek usterek,  fabrycznie nowy, 

niepowystawowy i nie może być obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 
2) sprzęt musi posiadać wymagane parametry techniczne, znajdować się w stanie 

nieuszkodzonym, być sprawny technicznie, spełniać wymagane polskim prawem 
normy lub normy równoważne. 

3) Wszystkie urządzenia, w odniesieniu, do których przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania certyfikatu zgodności CE, będą posiadały tenże certyfikat 
lub równoważny. 

4) Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w fabrycznych opakowaniach wraz  
z dokumentacją użytkową opisującą, w języku polskim funkcje i sposób 
eksploatacji sprzętu, instrukcjami obsługi, konserwacji, gwarancjami itp. 

5) Koszty transportu, opakowania i montażu przedmiotu zamówienia pokrył 
Wykonawca. 

6) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, znajdujące się pod adresem: 32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 
26 G 32-020 Wieliczka. Zamawiający  po uzyskaniu zgłoszenia, o którym mowa w 
punkt 7) poniżej, wskaże Wykonawcy miejsce montażu /w zakresie monitora 
interaktywnego/. 

7) Termin dostawy musi być ustalony z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin. 
Wykonawca z wymaganym wyprzedzeniem zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
realizacji dostawy. 

8) Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonych urządzeń i elementów 
wyposażenia w sobotę lub niedzielę oraz poza godzinami 8.00 – 15.00.  

9) Na dostarczony sprzęt, Wykonawca udziela min. 24 miesiące  gwarancji, licząc od 
dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia / jakościowego oraz 
ilościowego/. 

10) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania przedmiotu 
zamówienia lub odbierze go z miejsca użytkowania na własny koszt. 

11) Wykonawca nieodpłatnie usunął ujawnione wady w ciągu 10 dni od momentu ich 
zgłoszenia przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania gwarancji, czas 
reakcji serwisu maks. 3 dni. 

3.3. Zamawiający, zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy dostarczenia wraz 
ze sprzętem: Kart katalogowych urządzeń. 

3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w trakcie czynności badania i oceny ofert, wezwania 
Wykonawcy do przedłożenia szczegółowego wykazu oferowanego sprzętu . Zamawiający 
nie uwzględni oferty Wykonawcy, w szczególności  
w przypadku gdy przedmiotowy Wykaz będzie niepełny lub nie zostanie przedłożony. 

3.5. Informacje o finansowaniu zamówienia: 
Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Zamawiającego - Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce na potrzeby Projektu: ”Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-12-0495/19 współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem. 

3.6.  Zamawiający przewiduje, zawarcie pisemnej umowy z Wykonawcą realizującym 
zamówienie w ramach każdej z części Zamówienia. Umowa będzie zawierała szczegółowe 
informacje w zakresie realizacji zamówienia, warunków gwarancji i płatności oraz kar 
umownych za nienależyte realizowanie zamówienia. 

 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia. 

4.1. Realizacja całości zamówienia wykonana zostanie w terminie 30 dni od dnia 

podpisaniu umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem, iż montaż 



 
monitora interaktywnego może odbyć się w terminie późniejszym wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wieliczka. 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

5.1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub  więcej części Zamówienia  

5.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 

5.3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści Zaproszenia. 

5.4. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane 

z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

sporządzenia i złożenia oferty.  

5.5. Oferta musi zawierać: 

➢ „Formularz oferty” dla danej części Zamówienia, którego wzór stanowi załączniki nr 

1A- 1B do Zaproszenia, 

➢ Formularz cenowy dla danej części Zamówienia, którego wzór stanowi załączniki  

nr 1a -1b do Zaproszenia, 

➢ stosowne pełnomocnictwa - w przypadkach wskazanych w Zaproszeniu. 

5.6. Ofertę należy złożyć w języku polskim. 

5.7. Oferta należy przedłożyć w formie elektronicznej w postaci skanu podpisanej oferty wraz 

ze wszystkimi załącznikami.  

5.8. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zaproszenia. 

5.9. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, 

podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną. 

5.10. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika wprost  

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z danych ujawnionych we 

właściwym rejestrze (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja  

o Działalności Gospodarczej), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione 

przez osoby do tego upoważnione. 

5.11. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym 

odpowiednio Załącznik nr 1A-1B do niniejszego Zaproszenia. 

5.12. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony 

w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5.13. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Ponadto wszelkie miejsca, w których 

Wykonawca naniósł zmiany muszą być przez niego parafowane. 

5.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

upływem terminu składania ofert: 

➢ W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa oświadczenie (w formie skanu 

podpisanego oświadczenia), iż ofertę swą wycofuje, 

➢ W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa oświadczenie (w formie skanu 

podpisanego oświadczenia), iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych 



 
zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też 

przesłania nowych dokumentów – Wykonawca dokumenty te winien przesłać. 

5.17. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami. 

 

6.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą 

pisemną lub pocztą elektroniczną. 

6.2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka 

lub sekretariat@pcpr-wieliczka.pl 

 

7. Miejsce oraz termin składania ofert. 

 

7.1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej  w formie skanu podpisanej oferty wraz  

z załącznikami na adres: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl (pliki powinny być załączone  

w formacie umożliwiającym ich odczytanie u Zamawiającego np. pdf).  

7.2. Termin składania ofert upływa 15.01.2021 r.  o godz. 10:00. 

 

 

8. Termin związania ofertą. 

 

8.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez minimum 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. W przypadku gdy Wykonawca nie zgodzi się 

na przedłużenie okresu związania ofertą, wówczas jego oferta nie będzie brana pod 

uwagę przez Zamawiającego. 

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

9.1. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu ofertowym - 

załącznik nr 1A – 1B do Zaproszenia. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo 

i słownie. 

9.2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do 

realizacji umowy. Wykonawca podaje wszystkie ceny z dokładnością do drugiego miejsca 

po przecinku. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) w 

obowiązującej na dzień otwarcia ofert stawce. 

9.3. Zamawiający wymaga wypełnienia i złożenia formularza zestawienia asortymentowo-

cenowego stanowiącego Załącznik nr 1a – 1b do Zaproszenia ( odpowiednio dla danej 

części na którą Wykonawca składa ofertę). Wartość podana przez Wykonawcę w 

formularzu ofertowym dla danej części Zamówienia winna być równa sumie wartości 



 
brutto podanych w formularzu cenowym dla danej części Zamówienia na którą 

Wykonawca składa ofertę. 

 

10. Informacje dotyczące rozliczenia w walutach obcych. 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą 

a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

 

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 

przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 

i sposobu oceny ofert. 

 

11.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wymagania określone  

w niniejszym zaproszeniu.  

11.2. Zamawiający dokona oceny ofert, w każdej części Zamówienia, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

 

 

Lp. 

 

Nazwa kryterium 

Znaczenie 

kryterium (w %) 

Liczba możliwych 

do uzyskania 

punktów 

1. Cena 100 % 100 punktów 

 

11.3.  Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

 

 

Cena oferty najtańszej 

------------------------------- x 100 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

Porównywaną ceną będzie cena brutto za realizację zamówienia określonego w pkt. 3 

Zaproszenia. 

11.4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą 

liczbę punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert,  

o których mowa w pkt 11.2. Zaproszenia. 

11.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Cena określona w ofercie dodatkowej nie może być wyższa aniżeli 

wskazana w ofercie pierwotnej. Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego 

oferta będzie tańsza.  

 

12. Oferta z rażąco niską ceną. 

 



 
Zamawiający, dokonując wyboru ofert, może pominąć oferty, co do których uznaje, że zawierają 

rażąco niską cenę. W przypadku, gdy Zamawiający ma podejrzenie, że zaproponowana cena 

jest rażąco niska, może wystąpić do oferenta z wnioskiem o złożenie wyjaśnień odnośnie 

zaproponowanej ceny. 

 

13. Uzupełnienie oferty. 

 

13.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wzywać wykonawców do uzupełnienia 

braków formalnych ofert. Zamawiający może ograniczyć wezwania do wybranego 

wykonawcy/wykonawców. 

13.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 

oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert. 

 

14. Wyjaśnianie treści i tryb oceny ofert. 

 

14.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

14.2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14.3. Ocena zgodności oferty z treścią zaproszenia przeprowadzona zostanie wyłącznie na 

podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, 

z zastrzeżeniem treści pkt. 13 Zaproszenia. 

14.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych  

i informacji. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ 

na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 

odrzuceniem oferty, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

14.5. Zamawiając zastrzega sobie prawo negocjacji warunków cenowych zewszystkimi lub 

wybranymi Wykonawcami. 

 

15. Wybór oferty, zawiadomienie o wyniku postępowania. 

 

15.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w zaproszeniu do składania ofert, kierując się zasadami dokonywania 

wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem należytej staranności, 

zapewniając realizację zasady jawności, konkurencyjności, równego traktowania 

oferentów oraz uzyskiwania najkorzystniejszych cen. 

15.2. Informację o wybranej ofercie lub o niedokonaniu wyboru żadnej oferty Zamawiający 

zamieszcza na swojej stronie internetowej.  



 
15.3. Zgodnie z treścią pkt 2.3. Zaproszenia Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru 

jakiejkolwiek oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 

 

O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana w ramach danej części Zamówienia jako najkorzystniejsza. 

 

 

17. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie Prawo zamówień 

publicznych.   

 

 

18. RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ Administratorem danych osobowych wskazanych w ofercie jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wieliczce, z siedzibą: ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym 
przez Dyrektora Panią Ryszardę Zakrzewską – Zachwieja. 

▪ Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby oraz pod adresem e-mail: 
sekretariat@pcpr-wieliczka.pl, 

▪ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod 
adresem e-mail: iod@iods.pl,  

▪ Dane osobowe wskazane w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, a także w celu zawarcia i realizacji umowy z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wieliczce, w przypadku wybrania oferty - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO, 

▪ Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a także podmioty 
przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów,  

▪ Odbiorcą danych osobowych może być także Instytucja Zarządzająca i Pośredniczącą w 
ramach realizacji projektu „”Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce”  nr 
RPMP.09.02.02-12-0495/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego” 

▪ Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wieliczce; 

▪ Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia oferty i jest wymogiem 
określonym  w przepisach prawa, związanych z udziałem w postępowaniu prowadzonym w 
oparciu o zasadę konkurencyjności;   

mailto:sekretariat@pcpr-wieliczka.pl
mailto:iod@iods.pl


 
▪ W odniesieniu do danych osobowych wskazanych w ofercie decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
▪ Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, 
▪ Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora posiada prawo do: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 
− 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 osoba 

uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 
▪ Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie przysługuje: 

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  

19. Informacje dodatkowe 

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 
Rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 
może żądać  od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679,nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

   

 

20. Wykaz załączników do Zaproszenia. 

 

Załącznikami do Zaproszenia są następujące wzory: 

 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

Załączniki nr 1A – 1B Wzór Formularza ofertowego odpowiednio dla części I oraz II Zamówienia 

Załączniki nr 1a- 1b 
Formularz cenowy ( w tym Opis przedmiotu zamówienia ) odpowiednio dla części I 

oraz II  Zamówienia 

 



 
Załącznik nr 1Ado Zaproszenia 

 

 

 

 

Nr faxu:………………………….. 

Adres e-mail………………………………………………. 

FORMULARZ OFERTOWY  

DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA 

 
Ja(my), niżej podpisany(i) _________________________________________________________________________, 

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ____________________________________________________________, 

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert pn. „Dostawa sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz 

z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce”, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, oferuję(emy) wykonanie zamówienia za następującą cenę ofertową: 

 

 

Cena brutto za wykonanie zamówienia: _______________________________________ zł 

 

Słownie: ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczam(y), że: 

1. dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia zostanie wykonana w terminach określonych w pkt. 4 Zaproszenia, 

2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

3. Wykonawca zapoznał się z treścią Zaproszenia i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej 

zawarte, 

4. Wykonawca uważa się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………. ( okres związania 

ofertą nie może być krótszy niż 30 dni od dnia złożenia ofert. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu 

związania ofertą, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni). 

5. w przypadku przyznania Wykonawcy zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (dalej RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z niniejszy zapytaniem ofertowym 

oraz oświadczam, iż zostam/łem poinformowana/y o przysługujących mi prawach (pkt 18 Zapytania ofertowego), 

w szczególności o prawie do cofnięcia ww. zgody. 

 

* (W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO – 

punkt 6 można wykreślić.) 

 

Świadom(i) odpowiedzialności karnej (art. 297 Kodeksu karnego), oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 

 

_____________, dn.___________,  ______________________________________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 
 

 



 

        
 

Załącznik nr 1B do Zaproszenia 

 

 

 

 

Nr faxu:………………………….. 

Adres e-mail………………………………………………. 

FORMULARZ OFERTOWY  

DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 

 
Ja(my), niżej podpisany(i) _________________________________________________________________________, 

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ____________________________________________________________, 

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert pn. „Dostawa sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz 

z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce”, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, oferuję(emy) wykonanie zamówienia za następującą cenę ofertową: 

 

 

Cena brutto za wykonanie zamówienia: _______________________________________ zł 

 

Słownie: ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczam(y), że: 

1. dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia zostanie wykonana w terminach określonych w pkt. 4 Zaproszenia, 

2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

3. Wykonawca zapoznał się z treścią Zaproszenia i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej 

zawarte, 

4. Wykonawca uważa się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………. ( okres związania 

ofertą nie może być krótszy niż 30 dni od dnia złożenia ofert. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu 

związania ofertą, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni). 

5. w przypadku przyznania Wykonawcy zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (dalej RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z niniejszy zapytaniem ofertowym 

oraz oświadczam, iż zostałam/łem poinformowana/y o przysługujących mi prawach (pkt 18 Zapytania 

ofertowego), w szczególności o prawie do cofnięcia ww. zgody. 

 

* (W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO – 

punkt 6 można wykreślić.) 

 

Świadom(i) odpowiedzialności karnej (art. 297 Kodeksu karnego), oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 

 

_____________, dn.___________,  ______________________________________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 
 

 



 

 

Załącznik nr 1a do Zaproszenia 

 

Formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia  

dla części I zamówienia 

 
1) Drukarka  

ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka 
Vat 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena razem 
netto 

Cena razem 
brutto 

Wskazanie przedmiotu  
( nazwa 

handlowa/producent/ 
dokładne oznaczenie 

modelu, itp.  
Pozwalające jednoznacznie 
stwierdzić jaki produkt jest 

oferowany 

1  ………%  

  

 

 
Parametry minimalne: 

L.p. Nazwa komponentu opis  

1.  Typ urządzenia Drukarka laserowa, wyświetlacz LCD, pełny toner podstawowy/startowy 

2.  Wydruk Monochromatyczny, format A4, rozdzielczość minimum 1200x1200 DPI, 
automatyczny druk dwustronny 

3.  Szybkość druku  Minimum 36 str. min. 

4.  Czas wydruku 
pierwszej strony  

Nie więcej niż 9 s. 

5.  waga Nie więcej niż 13 kg. 

6.  Łączność  LAN, USB, WiFi 

7.  Gwarancja  minimum 24 miesiące. 

 
 
 
________, dn._________,  ______________________________________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 



 

 

Załącznik nr 1b do Zaproszenia 

 

Formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia  

dla części II zamówienia 

 

1) Monitor interaktywny ( dostawa wraz z montażem) 

 

Cena za MONITOR ( bez montażu) 

ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka 
Vat 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena razem 
netto 

Cena razem 
brutto 

Wskazanie przedmiotu  
( nazwa 

handlowa/producent/ 
dokładne oznaczenie 

modelu, itp.  
Pozwalające jednoznacznie 
stwierdzić jaki produkt jest 

oferowany 

1  ………%  
  

 

 
Cena za MONTAŻ: 

ilość Cena netto Stawka Vat Cena brutto 

1  ………%  

 
Parametry minimalne: 
-Panel LED min 55 cali, dotykowy 
- rozdzielczość 4K (3840 x 2160) 
- odświeżanie 60 Hz, 
- możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu jednocześnie z kilku urządzeń, 
- możliwość bezprzewodowego przesyłania dźwięku, 
- możliwość aktualizacji oprogramowania monitora poprzez Internet 
- czas reakcji nie gorszy niż 9 ms 
- 10 punktów dotyku 
- kontrast nie gorszy niż 4000:1 
- kąt widzenia 178 st. 
- żywotność panelu  30 000 h. 
- wzmocniona szyba przednia ze szkła hartowanego o grubości min. 4 mm. 
- czas reakcji dotyku nie gorszy niż 15 ms 
- porty: 2xUSB, RJ-45, USB 3.0, VGA, 2xHDMI 2.0, slot OPS, karta pamięci,  
-Wbudowane głośniki 2 x 10W 
-Możliwość montażu na ścianie ( uchwyt w zestawie) 
-System Android wersja nie starsza niż 7.0 lub równoważny, moduł systemu:  procesor min. 2 
rdzeniowy, RAM min. 2 GB, ROM min. 16 GB. 
-W zestawie pilot 
-Gwarancja 24 miesiące 
 
 

 

________, dn._________,  

 

 

______________________________________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do repr. Wykonawcy) 

 


