
ZAPYI'ANIE  OFERTOWE  7/WŁiI/2018

Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej  im.  l  Pułku  Str.elców  Podhalańskich  z  siedzibą

w Nowym  Sączu  (Zamawiający)  zwraca  się  uprzejmie  z prośbą  o przedstawienie  oferty

obejmującej  dostawę  telefonicznych  aparatów  komórkowych  dla  potrzeb  Wydziału

Łączności  i Informatyki  Karpackiego  Oddziału  Straży  Granicznej.

I.  Tryb  postępowania:

1. Postępowanie  prowadzone  będzie  w  oparciu  o  przepisy  Kodeksy  Cywilnego

na podstawie  art.  4 ust.  8 ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r. Prawo  zamówień

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2017  r. poz.  1579  ze zm.).

2  W  sprawach  nieunormowanych  niniejszym  zapytaniem  ofertowym,  jak  również  do

czynności  podejmowanych  przez  Zamawiającego  i Wykonawców  w  postępowaniu

o udzielenie  zamówienia  stosuje  się  przepisy  ustawy  z dnia  23 kwietnia  1964  r. -

Kodeks  cywilny  (Dz.  U.  201  7r.  poz.  459  z późn.  zm.)

3. Niniejsze  zapytanie  nie  stanowi  oferty  w  myśl  art. 66 Kodeksu  Cywilnego.

II  Określenie  przedmiotu  zamówienia:

Zakres  zapytania  obejmuje:

Dostawę  5 sztuk  telefonicznych  aparatów  komórkowych  zgodrńe

specyfikacją:

z poniŻszą

MINIMALNE  WYMAGANIA  DLA  TELEFONU  KOMÓRKOWEGO

Wyświetlacz 6 cali  pełny  prostokąt,  411 ppi  2220x1080  (FHD+)

Obudowa Klasyczna,  ekran  dotykowy

Akumulator 3300  mAh

System  operacyjny Android  minimum  8.0 0reo

Pamięć  wbudowana 64 GB

Czytnik  kart pamięci  rnicro

SD

512  GB

Procesor 2.2 GHz  ośmiordzerńowy

Pamięt5  RAM Min.  4 GB

Menu  wjęzyku  polskim Tak

Komunikaqia Wi-Fi  2,4 i5  GHz,  Bluetooth  v 5.O LE,  NFC,  LTE,  USB  v 2.0 0TG

Aparat  fotograficzny  - tył I aparat  -  24 Mpix  f/1.7

II  aparat  -  8 Mpix  f/2.4

III  aparat  -  5 Mpix  U2.2

Aparat  fotograficzny-  przód 24 Mpix  U2.0  '

Odbiornik  GPS Tak

Czytnik  linii  papilarnych Tak

Dual  SIM Tak

Wyposażenie - instrukcja  obsługi  w języku  polskim,

- kabel  USB,

- ładowarka  sieciowa,

- zestaw  słuchawkowy

- szkło  hartowane  chroniące  ekran

- etui  silikonowe  bezbarwne  (jeśli  obudowa  umożliwia  założenie)

Gwarancja 24 rniesiące

Uwaga Kolorystyka  telefonu  musi  być  uzgodniona  z zamawiającym



Wykonawca  udzieli  minimum  24  miesięcznej  gwarancji  na dostarczone  wyposażenie.

Oferta  ma  także  obejmować  wszelkie  niezbędne  koszty  dostarczenia  sprzętu  do
zamawiającego.

Kod  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  CPV:  322

III-  Termin  realizacii  zamówienia
Czas  na  wykonanie  dostawy  -  do dnia  12.12.2018r.

IV.  Kryteria  wyboru  oferty  naikorzystnieiszei:
1.  Cena  brutto-  IOO%.

2.  Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  w której  Wykonawca  przedstawi

najniższą  cenę  określoną  jako  Suma  Brutto  wg  ZałącznikaNr  1.

3. Ważnośćofertydodnia281istopada2018r.

V.  Sposób  przygotowania  ofert:

1.  Każdy  Wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę.

2. Oferta  ma  być  sporządzona  w  języlai  polskim,  w sposób  czytelny  oraz  podpisana

przez  uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.

3. Ofertę  należy sporządzić według druku ,,Forrmdarz  Ofertowy"  stanowiącego
załącznik  nr  1 do niniejszego  zapytania  ofertowego  (plik  w  formacie  Word  znajduje

się  na  stronie  internetowej:  http://www.karpacki.strazgraniczna.pl  w  zakładce

,,Zamówienia  publiczne  ->  Zapytania  ofertowe").

4.  Wykonawcaponosiwszelkiekosztyzwiązanezprzygotowarńemizłoźeniemoferty.

5. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na sldadanie  ofert  częściowych.

6. Zamawiający  nie  dopuszcza  moźliwości  złożenia  oferty  wańantowej.

7. Wykonawca  musi  uwzględnić  w cenie  oferty  wykonarńe  wszelkich  prac  i czynności

oraz  zawrzeć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla  prawidłowego  i pełnego  wykonania

zamówienia,  jak  rówrńeż  zawrzeć  wszelkie  opłaty  i  podatki  wynikające

z obowiązujących  przepisów.

VI.  Termin  i sposób  sldadania  ofert:

1. Termin  sldadania  ofert:  28  listopad  2018  roku,  do  godz.lOoo.
Oferta  otrzymana  po  wymaganym  terminie  nie  będzie  rozpatrywana.

2. Miejsce  sldadania  ofert:

Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej,

Im.  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z siedzibą  w  Nowym  Sączu.

33-300  Nowy  Sącz,

ul. 1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5.

4.  Sposób  sldadania  ofert:

a)  osobiście  - w siedzibie  Zamawiającego  lub  pocztą  na adres podany  w pkt.  2 z dopiskiem

na kopercie,,Oferta  na dostawę  telefonicznych  aparatów  komórkowych  dla  łączności

i informatyki"

b) za pomocą  poczty  elektronicznej  na adres:  teresa.gorkaóstrazgraniczna.pl

VII.  Warunki  realizacii  zamówienia:
1.  Przedmioty  zamówienia  muszą  być  fabrycznie  nowe,  pełnowartościowe,  I gatunku,

wolne  od  wad  fabrycznych  i pochodzące  z bieżącej  produkcji.

2.  Przy  realizacji  zamówienia  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  porozumiewania  się



z Wykonawcą  drogą  mailową  oraz  za pomocą  telefonów  i faksów.

3. Zamawiający zapewni ze swo5ej strony bieżącą  współpracę  oraz gotowość do
udzielania  dodatkowych  infon'nacji  i wyjaśnień  odnośnie  problemów  i wątpliwości

mogących  się  pojawić  na etapie  realizacji  zamówienia.

4.  Płatność  przelewem  w terininie  21 dni  od  daty  otrzymania  faktury  (rachunku).

5. Przedmioty  zamówienia  należy  dostarczyć  do siedziby  Zamawiającego  na koszt

Wykonawcy.

6. Gwarancja  na  przedmioty  zamówienia-  24  miesiące  od  daty  dostarczenia

przedmiotów.

VIII.  Pozostałe  warunki:

1. Zamawiający  może  zakończyć  postępowanie  bez wybrania  oferty  najkorzystniejszej,
gdy  żadna  ze złożonych  ofert  nie  odpowiada  warunkom  postępowania.

2. W celu  zapewnienia  porównywalności  wszystkich  ofert  Zamawiający  zastrzega
sobie  prawo  do skontaktowania  się z właściwymi  Oferentami  w celu  uzupełnienia
lub  doprecyzowania  ofert.

3. W toku  badania  i oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od oferentów  dodatkowych
wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do rezygnacji  z udzielania  zamówienia  bez
podania  przyczyny  rezygnacji.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do zmiany  warunków  niniejszego  zapytania
przed  upływem  terminu  składania  ofert.  W przypadku  wprowadzenia  ew. zmian,
zostaną  one  zamieszczone  na stronie  internetowej  Oddziału.

6. Zamawiający  zastrzega,  iż zawiera  umowy  na podstawie  wzorów  umów  stosowanych
w Karpackim  Oddziale  Straży  Granicznej  im.  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich
z siedzibą  w Nowym  Sączu.

7. W  przypadku,  gdy  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie  uchylał  się

od zawarcia  umowy  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród
pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i oceny.

8. Zamawiający  zastrzega  możliwość  poprawy  oczywistych  omyłek  rachunkowych
w złoźonych  ofertach.

IX.  Informacie  końcowe:

1.  Osobą  uprawnioną  do kontaktu  z Wykonawcami  z ramienia  Zamawiającego  jest:

Szymon  Próchnicki:  tel. 18-415-30-96

e-mail: szymon.prochnicki@strazgraniczna.pl
(kontakt  od  poniedńałku  do piątku  w godz.  od  7:30  do 15:00).

2.  Wykonawcy  składający  oferty  zostaną  poinformowani  o wyniku  postępowania.

Informację  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  umieści  na stronie

internetowej  znajdującej się pod adresem: http://www.karpacki.straz@raniczna.pl.
3. Zgodnie  z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia  Pańamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)

2016/679  z dnia  27 kwietnia  2016  r. w sprawie  ochrony  osób fizycznych  w związku

zprzetwarzarńem  danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich

danych  oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o ocłu-onie

danych)  (Dz. Urz.  UE L 119 z04.05.2016,  str.  1), dalej ,,RODO",  Zamawiający

informuje,  źe:

a) administratorem  danych  osobowych  pozyskanych  w przedmiotowym  postępowaniu

bezpośrednio  od osób fizycznych  jest  Karpacki  Oddńał  Straży  Grarńcznej  imienia



1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z siedńbą  w Nowym  Sączu, Z/7. 1 Pułku  Strzelców

Podhalańskich  5, 33-300  Nowy  Sącz,

b) inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w Karpackim  Oddziale  SG jest  Naczelnik

Wydziału  Ochrony Informacji, adres e-mail: przernyslaw.iuszczak(Ei),strazzraniczna.pl,

tel. 18  415  30 34,

c) w/w  dane osobowe  przetwarzane  będą  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit.  c RODO  w celu

związanyi'n  z przeprowadzeniem  przedmiotowego  postępowania  o udzielenie

zamówienia  publicznego,

d) odbiorcami  w/w  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostęprńona

zostanie  dokumentacja  postępowania  w oparciu  o art. 8 oraz  art. 96 ust. 3 ustawy  PZP,

e) w/w  dane osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  5 lat od dnia  zakończenia

postępowania  o udzielenie  zamówierńa,  a jeżeli  czas trwania  umowy  przekracza  5 lat,

okres  przechowywania  obejmuje  cały  czas trwania  umowy,

f) dane osobowe  zostaną  umieszczone  na stronie  internetowej  Karpackiego  Oddziału

Straży  Granicznej  w fonnie  infon'nacji  o udzieleniu  zamówienia,  w zakładce  której

dotyczy  przedmiotowe  postępowanie,

g) w odniesieniu  do w/w  danych  osobowych  decyzje  rńe będą  podejmowane  w  sposób

zautomatyzowany,  stosownie  do art. 22 RODO,

h) osoby  fizyczne,  których  dane  osobowe  Zamawiający  pozyskał  bezpośrednio

w  przedmiotowym  postępowaniu  posiadają:

- na podstawie  art. 15 RODO  -  prawo  dostępu  do własnych  danych  osobowych,

- na podstawie  art. 16 RODO  -  prawo  do sprostowania  własnych  danych  osobowych',

- na podstawie  art. 18 RODO  - prawo  żądania  od administratora  ograniczenia

przetwarzania  własnych  danych  osobowych  z zastrzeźeniem  przypadków,  o których

mowa  w art. 18 ust. 2 RODO",

- prawo  do wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy

osoba,  której  dane  dotyczą  uzna,  że przetwarzanie  jej  danych  osobowych

narusza  przepisy  RODO,

i) osobom  fizycznym,  których  dane  osobowe  Zamawiający  pozyskał  bezpośrednio

w przedmiotowym  postępowaniu  nie  przysługuje:

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

osobowych,

Wykaz  załączników:

Załącznik  nr  1-  Formularz  ofertowy.
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" WyjaŚnienie:  skorzystanie  z prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkowaĆ  zmianą  wyniku  postepowania  o udzielenie
zamÓwienia  publicznego,  ani zmianą  postanowień  umowy

"'  Wyjaśnienie:  prawo  do ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowanla  w odniesieniu  do  przechowywania,  w celu
zapewnienia  korzystania  ze środków  ochrony  prawnej  lub w celu ochrony  praw  innej  osoby  fizycznej  lub prawnej,  lub z uwagi
na ważne  względy  interesu  publicznego  Unii Europejskiej  lub państwa  członkowskiego.


