
ZAPYTANIE  OFERTOWE  2/WŁiI/2020

Kmpacki  Oddział  Straży  Grarńcznej  imienia  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z siedzibą
w Nowym  Sączu  (Zamawiający)  zwraca  się  uprzejmie  z prośbą  o przedstawienie  oferty
obejmującej  dostawę  wyposażenia  informatycznego  dla  potrzeb  Karpackiego  Oddziału
SG.

I.  Tryb  postępowania:

1. Postępowanie  prowadzone  będzie  w oparciu  o przepisy  Kodeksu  Cywilnego  (Dz.U.
2019r.  poz.  1145  z późn.  zm.)  w  związku  z art.4  ust. 8 ustawy  z dnia  29 stycznia  2004r.
Prawo  Zamówień  Publicznych  (Dz.  U. 2019r.  poz. 1843  z późn.  zm.)  oraz  rńrńejsze
zapytanie  ofertowe.

2. Niniejsze  zapytarńe  nie  stanowi  oferty  w  myśl  art. 66 Kodeksu  Cywilnego.

I[-  Określenie  przedmiotu  zamówienia:
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  wyposażerńa  infori'natycznego  zgodnie

z opisem  przedmiotu  zamówienia  - załączrńk  nr 1.

2. Kod  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  CPV;  30234100-9,  30216130-6,  30232100-5,
30216110-6

III.  Termin  realizacii  zamówienia:
Termin  realizacji  zamt'wienia  -  dla  części  l do  9 października  2020r.

- dla  części2  do  30 września  2020  r.

IV.  Kryteria  wyboru  oferty  naikorzystniejszei:
1.  Cena  brutto-  100%.
2. Za najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  w łctórej  Wykonawca  przedstawi

najrńźszą  cenę  określoną  jako  suma  brutto  wraz  z  jednoczesnym  spełrńerńem
wszystkich  wymagań  szczegółowych,  określonych  w niniejszym  zapytaniu  ofertowym.

3. Okres  obowiązywania  oferty  - 50 dni.

V.  Sposób  przygotowania  ofert:
l.  Każdy  Wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę.
2. Oferta  ma  być  sporządzona  w języku  polskim,  w sposób  czytelny  oraz  podpisana

przez  uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.

3. Ofertę należy sporządzić według druku ,,Formularz  Ofertowy" stanowiącego
załącznik  nr 1 do niniejszego  zapytania  ofertowego  (plik  w formacie  Word  znajduje
się  na  stronie  internetowej:  http://www.karpacłci.strazgraniczna.pl  w zakładce
,,Zamówienia  publiczne  ->  Zapytania  ofertowe").

4. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z przygotowarńem  i złożerńem  oferty.
5. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na składarńe  ofert  częściowych.
6. Termin  związania  ofertą:  50 dni  od ostatecznego  terminu  składania  ofert.
7. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  oferly  wańantowej.
8. Wykonawca  musi  uwzględnić  w cerńe  oferty  wykonanie  wszelkich  prac  i czynności

oraz  zawrzeć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla  prawidłowego  i pełnego  wykonania
zamówienia,  jak  rówrńeż  zawrzeć  wszelkie  opłaty  i  podatki  wyrńkające
z obowiązujących  przepisów.

VI.  Termin  i sposób  składania  ofert:
1. Termin  składania  ofert:  do 18  września  2020  roku,  do  godz.12:30.

Oferta  otrzymana  po  wymaganym  terminie  nie  będzie  rozpatrywana.

2. Miejsce  składania  ofert:
Katacki  Oddział  Straży  Granicznej,
Im.  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z siedzibą  w Nowym  Sączu.
33-300  Nowy  Sącz,
ul.  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5.



3.  Sposób  składania  ofert:

a)  mailem  na adres:  teresa.gorka(2,strazgraniczna.pl

b) w formie  pisemnej  -  osobiście  lub  na adres  podany  w pkt.  VI.  Pkt.  2

z dopiskiem  na kopercie,,WYDZIAŁ  ŁĄCZNOŚ:CII  INFORMATYKI  -  OFERTA

NA  ZAPYTANIE  OFERTOWE  NR  2/WŁiI/2020".

4.  W  przypadku  złoźerńa  oferty  mailem  Wykonawca  powinien  potwierdzić  jej

otrzymanie  przez  Zamawiającego  pod  nr tel: 18 415 31 08 lub  785 903 646 (kontakt

od  poniedziałku  do piątku  w  godz.  07:00-14:00).

VII.  Warunki  realizacii  zamówienia:
1.  Przedmioty  zamówienia  muszą  być  pełnowartościowe,  wolne  od wad  fabrycznych.

2.  Przy  realizacji  zamówienia  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  porozumiewania  się

z Wykonawcą  drogą  mailową  oraz  za pomocą  telefonów  i faksów.

3. Zamawiający  zapewni  ze  swojej  strony  bieżącą  współpracę  oraz  gotowość  do

udzielania  dodatkowych  informacji  i wyjaśnień  odnośnie  problemów  i wątpliwości

mogących  się po5ańć  na etapie realizacji  zamówienia.
4.  Płatność  przelewem  w terminie  21 dni  od daty  otrzymarńa  faktury  (rachunku).

5. Dostawa  przedmiotu  zamówienia  odbywać  się  będzie  transportem  i  na  koszt

Wykonawcy  w dni  robocze  tj. od poniedziałlcu  do piątku.

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  rezygnacji  z  udzielenia  zamówienia

w części  1 w przypadku  braku  środków  finansowych.

6. 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.

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 złożonych  ofertach.

IX.  Informacie  końcowe:

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

Szymon  Próchnicki:

- tel. 18 415  30 96, 510  469  015,

- e-mail:  szymon.prochnicki(źóstrazgraniczna.pl

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.strazgraniczna.pl.

3)  Zgodrńe  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

zprzetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich

danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o ochrorńe



danych)  (Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016,  str.  1), dalej ,,RODO",  Zamawiający
informuje,  że:

a) admirństratorem  danych  osobowych  pozyskanych  w przedmiotowym  postępowaniu

bezpośrednio  od osób fizycznych  jest  Karpackź  Oddział  Straży  Granźcznej  imienia

I Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z sźedzibą  w Nowym  Sączu, ul. l 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.' przemyslaw.iuszczak@stra:ąrarńczna.pl,
tel. 18  415  30 34,

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

związanym  z przeprowadzerńem  przedmiotowego  postępowania  o udzielerńe
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 drńa zakończenia

postępowania  o udzielenie  zamówienia,  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 formie  informacji  o udzieleniu  zamówienia,  w zakładce  której
dotyczy  przedmiotowe  postępowanie,

g) w odrńesieniu  do w/w  danych  osobowych  decyzje  nie  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 zastrzeżeniem  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  fizycznytn,  których  dane osobowe  Zamawiający  pozyskał  bezpośrednio
w przedmiotowym  postępowarńu  nie  przysługuje:

- w związk'u  z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  -  prawo  do usunięcia  danych
osobowych.

Wykaz  załączników:

Załącznik  nr  l-  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia
Załącznik  nr  2 -  Formularz  ofertowy
Załącznik  nr  3 -  Projekt  umowy
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'  Wyjaśnienie:  skorzystanie  z prawa  do sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postepowania  o udzlelenie
zamÓwlenia  publicznego,  ani zmianą  postanowień  umowy

"  Wyjaśnienie:  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w odniesieniu  do  przechowywania,  w celu
zapewnienia  korzystania  ze środk6w  ochrony  prawne3  lub w celu ochrony  praw  innej  osoby  fizycznej  lub prawnej,  lub z uwagi
na ważne  względy  Interesu  publicznego  Llnii Europejskiej  lub państwa  członkowskiego.




