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Biatystok,2020-11-03

Urzqd Statystyczny w Biatymstoku
ut. l(rakowsl<a 13

15-875 Biatystok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urzqd Statystyczny w Biatymstoku, u[. Kral<owsl<a 13, 15-875 Biatystok zaprasza do ztozenia oferty na dostawg

26 sztuk taptopow wraz z akcesoriami oraz 26 ticencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzgdu

Statystycznego w Biatymstoku.

f. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa 26 szt. taptop6w wraz z akcesoriami oraz 26 ticencji na

oprogramowanie antywirusowe dta Urzgdu Statystycznego w Biatymstoku. Szczegotowy opis przedmiotu

zamowienia zawarty jest w zatqczniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Il. Inne postanowienia dotyczqce przedmiotu zamowienia:

1. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczony sprzet:

1.1 bgdzie fabrycznie nowy, wyprodukowany z fabrycznie nowych podzespotow, gotowy do u2ytku,

nieu2ywany i nieregenerowany, nienaprawiany, nie podtegat ponownej obrobce (niefabrykowany)

i bgdzie spetniat wymagania szczegotowo opisane w zatqczniku nr 6 do zapytania ofertowego,
1.2 nie wykazuje jakichkotwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczajqcych moitiwosc jego

prawidtowego uzytkowa n ia,

1.3 jest dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospotitej Potskiej oraz pochodzi

tytko i wytqcznie z oficjatnego i autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta.

2. Dostarczone Iicencje na oprogramowanie antywirusowe bgdzie oryginalne i spetniajqce wymagania

szczegotowo opisane w zatqczniku nr 6 do zapytania ofertowego, bgdzie pochodzic z autoryzowanego
kanatu dystrybucji oprogramowania, z potwierdzeniem tego faktu przez WykonawcA w oswiadczeniu
przekazanym wraz z formutarzem ofertowym.

llt. Przewidywany termin realizacji zam6wien ia

Laptopy wrazz akcesoriami oraz [icencje na oprogramowanie antywirusowe bgdqce przedmiotem zamowienia
nale2y dostarczyi do siedziby Zamawiajqcego na koszt Wykonawcy do 21."12.2020 r.

lV. Warunkiudziatu w postgpowaniu

1. O udzielenie zamowienia mogq ubiegac sig Wykonawcy, ktorzy:

1) posiadajq uprawnienia do wykonywania okrestonej dziatatno5ci tub czynnosci, jezeti przepisy
prawa nal<tadajq obowiqzek ich posiadania,

2) posiadajq wiedzg i doswiadczenie w przedmiocie zamowienia,
3) dysponujq odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdotnymi do wykonania

zamowienia,
4) znajdujq sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zamowienia.
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Povvy2sze warunhi zostanq spelnione jeieli wyhonawcy zloiq oAwiadczenie o spetnieniu warunh6w

udziatu w postgpowaniu (zatqcznih nr 3)

2. Wykaz sktadanych w postgpowaniu dokumentow i oswiadczen:

1) Formutarz ofertowy - zgodny z zatqcznikiem nr 1,

2) Formularz cenowy - zgodny z zatqcznikiem nr 2,

3) O6wiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu * zgodne z zatqcznikiem nr 3,

4) Oswiadczenie Wykonawcy sporzqdzone zgodnie z zatqcznikiem nr 4 (je2eli dotyczy),

5) Zgoda Wykonawcy sporzqdzona zgodnie z zatqcznikiem nr 5 (jeieli dotyczy),

6) Petnomocnictwo okrestajqce zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione
do rep rezentowan ia Wykonawcy Q eieli d otyczy),

7) aktuatny odpis z wtasciwego rejestru Iub centraInej ewidencji iinformacji o dziatatnosci

gospodarczej, je2eti odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru ewidencji. Wymog ten
zostanie spetniony je2eti Wykonawca zatqczy do oferty wydruk z l(RS tub CEIDG, w zate2nosci

od formy prowadzonej dziatatnosci,

8) dokumenty wymienione w opisie przedmiotu zamowienia (zatqcznik nr 6) dotyczqce oferowanego

sprzetu oraz [icencji na oprogramowanie antywirusowe.

V. l(ryterium wyboru wykonawcy

1. l(ryterium, na podstawie l<torego zostanie wybrana najl<orzystniejsza oferta jest:

cena oferty - 100%

2. Cena oferty musi obejmowai wszystkie koszty zwiqzane z reatizacjq przedmiotu zamowienia (tqcznie

z kosztem dostawy do siedziby Zamawiajqcego) i nie moze utec zwigkszeniu.

3. Rozliczenia bgdq prowadzone wytqcznie w ztotych potskich. Zaokrqglenia cen nate2y dokonac do dwoch

miejsc po przecinku.

Vt. Warunl<i ptatno6ci

1. Zaptata wynagrodzenia za dostarczone taptopy wraz z akcesoriami oraz [icencje na oprogramowanie
antywirusowe nastqpi w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiajqcego prawidtowo

wystawionej faktu ry VAT.

2. Zamawiajqcy na podstawie art.4 ust.3 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach pubticznych, koncesjach na roboty budowtane tub ustugi oraz partnerstwie
pubIiczno-prywatnym (Oz. U.2018 poz.2191) wytqcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur
e Ie ktro n i cznych.

Vll. Opis sposobu przygotowania, badania oferty itermin zwiqzania ofertq

1. Wykonawca mo2e zlo2yc tytko jednq ofertg.
2. Oferta powinna zawierai wszystkie wymagane dokumenty, o5wiadczenia izatqczniki, o ktorych mowa

w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Oferta musi byc podpisana przez osobg uprawnionq do reprezentowania Wykonawcy na zewnqtrz.

4. Wykonawca ponosi wszetkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
5. Wykonawca zwiqzany bgdzie ofertq przez ol<res 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sig wraz z uptywem

terminu sktadan ia ofert.
6. Zamawiajqcy w toku badania ofert mo2e 2qdai od Wykonawcow wyjaSnien dotyczqcych oferty jak

rowniez dokonai poprawek w tresci oferty dotyczqcych oczywistych omytek rachunkowych

i pisarskich oraz innych omytek potegajqcych na niezgodno6ci oferty z tresciE zapytania ofertowego
niepowodujqcych istotnych zmian w tresci oferty, o ktorych Zamawiajqcy powiadomi Wykonawcg,

a Wykonawca wyrazi na nie zgodg.

7. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:
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1) zakonczenia postepowania na kazdym jego etapie, bez wybrania oferty,
2) 2qdania ztozenia ofert dodatkowych - w przypadku gdy w postepowaniu nie mo2na dokonac

wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglgdu na zto2enie ofert o takiej samej cenie. Zamawiajqcy

wzywa Wykonawcow, ktorzy zlo2yli oferty z taka samq cenq, do ztozenia ofert dodatkowych
w wyznaczonym termi n ie.

Vlll. Miejsce i termin ztoienia oferty

Oferty nate2y sktadai do 09.11.2020 r. do godz.10:00 w formie pisemnej:
- listownie na adres: Urzqd Statystyczny w Biatymstoku; ut. Krakowskal3; (15-875) Biaiystok,
- faksem nr 085 7497779,

- w we rs j i e [e kt ro n i cz n e j n a e - m a i t: Sek rela ria! U_S_B_S_I@ StaIgQ_Lp_l

- osobiscie w budynku Urzgdu Statystycznego w Biatymstoku przy u[. l(rakowskiej 13 w pokoju nr 25

(Sekreta riat).

lX. Wynil< postgpowania

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty [ub o uniewaznieniu postepowania Zamawiajqcy powiadomi

Wyko nawcow telefon iczn ie lu b d roga etel<tron icznq.

2. Niniejsze zaproszenie do sktadania ofert nie stanowi zobowiqzania Zamawiajqcego do udzielenia
zamowienia.

x. Kontald

1. Do kontaktow w sprawie zapytania zostaty upowa2nione nastgpujqce osoby:
- w sprawach merytorycznych: Marcin l(oztowski, tet. 85 7497781,

- w sprawach procedury udzielenia zamowienia: Matgorzata Sktodowsl<a, tet. 85 7497710,

- F a x : 8 5 7 497 7 7 9 : e - m a i [ : S_e_k r_e_ta!:iat_U S g5_T@ st_a!_. go V,p1

Xl. Zawarcie umowy

Z wybranym Wykonawcq zostanie podpisana umowa regutujqca warunki wspotpracy Zamawiajqcego

z Wykonawcq.

Xll. Ktauzuta informacyjna z art. 13 RODO w celu zwiqzanym z postepowaniem o udzietenie zam6wienia
pubticznego.

W zwiqzku z realizacjq wymogow Rozporzqdzenia Parlamentu Europejsl<iego i Rady (UE) 20161679

zdnia2T kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchytenia dyrektywy 95 | 46lWE (ogotne

rozporzEdzenie o ochronie danych)1 (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysiugujqcych

Pani/Panu prawach zwiqzanych z przelwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzgdu Statystycznego w Biatymstoku

z siedzibq w Biatymstoku przy ut. l(rakowsl<iej 13, 15-875 Biatystok.

2. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (lOD) mo2e sie Pani/Pan kontaktowac:

1 Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchytenia dyrektywy 95l46lWE
(ogotne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z poin. zm.)

J
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t) pocztq tradycyjnq na adres: IOD UrzEd Statystyczny w Biatymstoku, 15-875 Biatystol(,

ut. Krakowska 13,

2) pocztE elektronicznq na adres e-mait: IOD UsB5l@stat.gov.p,[.

Do IOD nate2y kierowac wytqcznie sprawy dotyczqce przetwarzania Panstwa danych przez administratora,
w tym reatizacji Pani/Pana praw wynikajqcych z RODO.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe bgdq przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 [it. c RODO, tj. przetwarzanie jest

niezbgdne do wypetnienia obowiqzku prawnego ciq2qcego na administratorze. Celem przetwarzania danych

osobowych jest prowadzenie procedur zwiqzanych z udzielaniem zamowienia publicznego.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane przez okres wynikaj4cy z przepisow prawa dotycz4cych
archiwizacji, tj. przez okres 5 [at. Okres ten mo2e utec wydtu2eniu w szczegolnie uzasadnionych przypadkach.

5. Prawa osoby, l<t6rej dane dotyczq
Przystuguje Pani/Panu prawo do:

1) dostgpu do danych osobowych, w tym prawo do uzysl<ania kopii tych danych;

2) do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzgdu Ochrony

Danych Osobowych, ut. Stawki 2,00 - 193 Warszawa), je2eti Pani/Pana zdaniem przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie bgdq profitowane ani te2 nie bgdq podtegaty zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

Xlll. Informacje dodatl<owe

W przypadku zto2enia tytko jednej wa2nej oferty, Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosi zawarcia umowy

z Wykonawcq, ktory j4 zto2yI.
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Zatqczn iki:
- Formutarz ofertowy (zatEcznik nr 1),

- Formutarz cenowy (zatQcznik nr Z),

- Oswiadczenie Wykonawcy dotyczqce spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu (zatqcznik nr3),
- O5wiadczenie wykonawcy (dot. RODO, zatqcznik nr 4),

- Zgoda Wykonawcy (dot. przetwarzania danych osobowych, zatqcznik nr 5),

- Opis przedmiotu zamowienia (zatqcznik nr 6)


