
ZAPYI'ANIE  OFERTOWE  4/WŁiI/2021

Kaęacki  Oddział  Straży  Granicznej  irnienia  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z siedzibą
w Nowym  Sączu  (Zamawiający)  zwraca  się uprzejmie  z prośbą  o przedstawienie  oferty
obejmującej  wykonanie  przeglądu  okresowego  i konsenvacji  zasilacza  awaryjnego  UPS
SITE  PRO  40 kVA  dla  potrzeb  Karpackiego  Oddziału  Straży  Granicznej,

I.  Tryb  postepowania:

Niniejsze  zapytanie  nie  stanowi  oferty  w  myśl  art.  66 Kodeksu  Cywilnego
II.  Określenie  przedmiotu  zamówienia:

Zakres  zapytania  obejmuje:
Wykonarńe  przeglądu  okresowego  i konserwacji  wraz  z dostawą  mateńałów  do
konserwacji  zgodnie  z poniższą  tabelą:

I-.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość

1 2 3 4
1. Akumulator  65 Ah  12V  SSB SBL Szt. 30
2. Kondensator  220011F 500V DC symbo1112423493 Szt. 5
3. Wentylator  230V 50 Hz 60W typ 22/21 COSTECH  typ A12B23STB  WO I Szt.  - - 2
4. Usługa  wykonania  przeglądu  i konserwacji L______

Oferta  ma  obejmować  wszelkie  rńezbędne  koszty  Wykonawcy  związane
z wykonaniem  przeglądu  i konserwacji  oraz  dostarczeniem  przedmiotów  zamówienia  doZamawiającego.

Kod  wg  Wspólnego  Słowrńka  Zamówień  CPV:  50532300-6

III.  Termin  realizacii  zamówienia
Czas  na wykonanie  usługi  -  do 15  października  2021r.

III.  Kryteria  wyboru  oferty  naikorzystniejszei:
1.  Cena  bmtto  -  100%.

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

IV.  Sposób  przygotowania  ofert:
1. 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"  stanowiącegozałącznik  nr 1 do niniejszego  zapytarńa  ofertowego.
4. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z przygotowaniem  i złożeniem  ofet'ty.
5. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na składanie  ofert  częściowych.
6. Termin  związania  ofertą;  50 dni  od  ostatecznego  terminu  składarńa  ofert.
7. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  oferty  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  również  zawrzeć  wszelkie  opłaty  i  podatki  wynikające
z obowiązujących  przepisów.

V.  Termin  i sposób  słdadania  ofert:
1.  Termin  składania  ofert:  3 wrzesień  2021  roku

Oferta  otrzymana  po  wymaganym  terminie  nie  będzie  rozpatrywana.
2. Sposób składania  ofert:  e-mailem  na adres irena.wozniak(Ei),straz5:zraniczna.pl



3. Wykonawcy  składający  ofertę  zobowiązani  są  do telefonicznego  potwierdzenia

faktu  otrzymania  oferty  przez  Zamawiającego  pod  nr  tel.  785  903  650

VI.  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 swojej  strony  bieżącą  współpracę  oraz  gotowość  do

udzielania  dodatkowych  informacji  i wyjaśnień  odnośnie  problemów  i wątpliwości

mogących  się  pojawić  na etapie  realizacji  zamówienia.

4.  Płatność  przelesvem  w terminie  21 dni  od daty  otrzymania  faktury.

5. Podstawą  wystawienia  faktury  będzie  podpisany  protokół  odbioru  wykonanej  usługi.

6.  Wykonanie  usługi  w  siedzibie  Zamawiającego  oraz  dostarczenie  przedmiotów

zamówienia  do siedziby  Zamawiającego  na koszt  Wykonawcy.

7. Gwarancja  na  przedmioty  zamówienia-  minimum  24  miesiące  od  daty

protokolarnego  odbioru  usługi.

VII.  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  umieszczone  na stronie  internetowej  Zamawiającego.

6. Zamawiający  zastrzega,  iż zawiera  umowy  na podstawie  wzorów  umów  stosowanych

w Karpackim  Oddziale  Straży  Granicznej  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 złożonych  ofertach.

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

Janusz  Bocheński:  tel.  18 415  32 41, 785  903 670,

e-mail:  janusz.bochenskź@strazgrarńczna.pl
(kontakt  od  porńedziałku  do  pźątku  w godz.  od  7:00  do 15:00).

2) Wykonawcy  składający  oferty  zostaną  poinformowani  o wyniku  postępowania

za pomocą  e-maila.

3) Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzerńa  Pańamentu  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 uchylerńa  dyrektywy  95/46/'WE  (ogólne  rozporządzerńe  o ochronie

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

informuje,  że:



a) administratorem  danych  osobowych  pozyskanych  w przedmiotowym  postępowaniu

bezpośrednio od osób fizycznych  jest  Karpacki  Oddńał  Straży  Granicznej  imienia

I Pułku Strzelców  Podhalańskich  z siedńbą  w Nowym  Sączu, ul. 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-maźl: iod.woi.kaosda,strazHaniczna.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  przeprowadzeniem  przedmiotowego  postępowania  o udzielenie

zamówierńa  publicznego,

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

zostanie dokumentacja  postępowarńa  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 jeźeli  czas trwania  umowy  przekracza  5 lat,

okres  przechowywania  obejmuje  cały  czas trwarńa  umowy,

f) dane osobowe zostaną  umieszczone  na strorńe  internetowej  Karpackiego  Oddziału

Straży Granicznej  w formie  informacji  o udzielerńu  zamówienia,  w zakładce  której

dotyczy  przedmiotowe  postępowarńe,

g) w odniesieniu  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  osobowycli,

- 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  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,

- prawo  do przenoszenia  danych  osobowych,  o któryin  mowa  w art.20  RODO,

- na podstawie  art. 21 RODO-  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych

osobowych,  gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania  ich  danych  osobowych  jest

art. 6 ust. 1 lit.  c RODO

IX.  Wykaz  załączników:

Załącznik  nr  1-  Formularz  ofertowy.
Załącznik  nr  2 -  Projekt  umowy
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ppłk  SG  Tomasz
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 zastosowania  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.




