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Opole, dnia 19.11.2019 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urzqd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Koltqtaja 58 jako Zamawiajqcy zaprisza do

skladania ofert w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego o wartoici nieprzekraczajqcej
kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2O04 r. Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z

2OIg r. poz. 1843), kt6rego przedmiotem jest: ,,Swiadczenie uslug pocztowych dla Urzqdu
Statystycznego w Opolu w 2020 roku".

f . TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA: od 02 styczn ia 2O2Or. do 31 grudnia 2020

II. WARUNKI UDZIATU W POSTEPOWANIU:

O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy posiadajq zdolno6i do wykonania
zam6wienia na warunkach okreSlonych w opisie przedmiotu zam6wienia i posiadajq aktualny wpis
do rejestru prowadzoneEo przez Prezesa UKE, dotyczqcy wykonywania dziafalno6ci pocztowej

w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorqczania w obrocie krajowym i zagranicznym
przesyfek pocztowych.

Spefnienie tego warunku weryfikowane bqdzie przez analizq tre6ci oSwiadczenia Wykonawcy
zlo2onego pod sankcjq odpowiedzialnoSci karnej zart.297 5 1 KK

lll.ZAWARTOSC OrrnrY:

Oferta powinna sklada6 siq z wypetnionego i podpisanego przez osobq/-y uprawnione
do sktadania oSwiadczefi woli w imieniu Wykonawcy formularza ofertowego i informcjci dla

wykonawc6w i zleceniobiorc6w
Pefnomocnictwo, z kt6rego wynika umocowanie do podpisania oferty albo do podpisania oferty
i umowy, je2eli ofertq w imieniu Wykonawcy podpisuje petnomocnik.
'Projekt umowy o Swiadczenie ustug pocztowych.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

L. Cena-waga 100%

WYB6R NAJ KORZYSTN IEJSZEJ OFERTY:

Za mawiajqcy udzieli za m6wie nia pu bl icznego wyko nawcy, kt6rego oferta :

1) spelniwymagania odnoszqce siq do przedmiotu objqtego zam6wieniem,
2) zostanie uznana za najkorzystniejszq na podstawie kryterium oceny ofert.
Ostateczna cena oraz warunki realizacji zam6wienia mogq byi ustalone w drodze negocjacji
z Wykonawcq, kt6ry zfo2yl najkorzystniejszq ofertq.

KONTECZNOSC ZAWARCTA UMOWY: TAK/N+E*

VII. SKIADANIE OFERT:

Ofertq nale2y zlo2yC

1) w Sekretariacie Urzqdu Statystycznego w Opolu, ul. ks. Hugona Kollqtaja 5B lub

2) pocztE elektronicznq na adres: SekretariatUSopl@stat.gov.pl
do dnia 28.1L.20L9 r. do godz. 10.00 \
Zamawiajqcy gwarantuje poufno6i ofert skladanych drogq elektronicznq do terminu ich otwarcia.
Oferty skladane w formie papierowej albo elektronicznej traktowane sq r6wnorzqdnie.
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Zalacznikii
1. Opis przedmiotu zam6wienia
2. Formularz oferty
3. Informacja dla wykonawc6w lub zleceniobiorc6w

* Nieootrzebne skre6lii
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vilt. INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 1"3 ust. L i2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/619 zdnid2l
kwietnia 2OL6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywV 95/a6lWE (o96lne
rozporzqdzenie
o ochronie danych) (Dz.urz. uE L 119 z04.0s.2016, str. 1), dalej,,RoDo,,, informuje siq,2e:
1) Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku prowadzonego postqpowania o zam6wienie

jest Dyrektor Urzqdu Statystycznego w Opolu - ul. ks. Hugona Koltqtaja 5B, 45-64 Opole.
2) W sprawach przetwarzania Padstwa danych osobowych mogq siq pahstwo kontaktowai

z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za po:Srednictwem
poczty elektronicznej: IOD USOpL@stat.eov.pl.

3) Dane osobowe pozyskane w toku niniejszego postqpowania o zam6wienie przetwarzane bqdq na
podstawie art. 6 ust. L lit. c RODO w celu zwiqzanym z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia.

4) odbiorcami pozyskanych danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona zostanie
dokumentacja postqpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. -
Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z2oL9 r. poz. 1843)zwanej dalej pzp.

5) Pozyskane dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie zart.97 ust. L ustawy pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakodczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas trwania umowy przekracza
4lata, okres przechowywania obejmuje cafy czas trwania umowy.

6) Obowiqzek podania w toku postqpowania o zamdwienie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym okre5lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego, a konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajq z
ustawy Pzp.

7) W odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) osoby, kt6rych dane zostaly pozyskane w toku postepowania o zam6wienie na podstawie art. 15
RoDo posiadajq prawo dostqpu do danych osobowych ich dotyczqcych, w tym prawo do uzyskania
kopii, jak r6wnie2,
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

' na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych zzastrze2eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. l-8 ust.2 RODO,

. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, ze
przetwarzanie pozyskanych w toku postepowania o zam6wienie publiczne danych osobowych
narusza przepisy RODO;

9) Osobom, kt6rych dane osobowe zostafy pozyskane w toku niniejszego postQpowania o zam6wienie
nie przystuguje:
o w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
. prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawq prawnE przetwarzania danych osobowych pozyskanych w toku postqpowania o
zam6wienie publiczne jest art. 6 ust. L lit. c RODO.


