
Świdwin, dnia 2'7 .|1.20ż0 r.

Zespół Szkół Rotniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
im. Śtefana Żeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 -300 Świdwin

Zapytanie ofeńowe

Postępowanic nie podlega ustawie z dnia 29 słcznia 200,1 r. Prawo Zamówień PublicznJlch - (Da U. z 2019 r.

poz 1843) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złorych kwoty 30.000 euro (ań 4 pkt. 8 ustawy).

Zamawiający
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Ksźałcenia Zawodowego

im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecńska 88
78 - 300 Świdwin

il. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest,,Zakup i dostawa urządzeń i artykułów telekomunikacyjnych" dla

Zespołu Szkół RolniczychCKZ im. S. Zeromskiego w świdwinie w 202l roku;

Wtyk zaciskany RJ-45 kat. 5E - 500 sź.
Kabel teleinformaty cmy UTP Ępu skrętka kat. 5E - 250 m
Gniazdo sieciowe natynkowę RI-45 kat. 5E x1 - 15 szt.

Kory.tko maskownica do kabli długość 2 m. Szerokość 60 mm. wysokość 100 mm. - 10 szt,

Kabel teleinformaĘcmy zelowany UruTPw kat,5e - 150 m.

Bateryjka CM032 -30 sń.
Korytko maskownica do kabli długość 2 m. Szerokość 16 mm. wysokość 1ó mm. -10 sł,
Korytko maskownica do kabli długość 2 m. Szerokość 50 mm, wysokość 20 mm, -10 szt.

ilI. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udńał Wykonawcy, któtzy:
- mają zarejestrowaną działalność gospodarczą,
- posiadaj ą odpowiednie uprarvnienia zawodowę.

- Wykonawca proponując ceny jednostkowe brutto, wykazane w Formularzu cenowym, wyńa zgodę na to,

żebędąone obowiązywać do 3|.72.202r r.

Iv. Termin realizacji zamówienia - od dnia 0I.0I.202l r. do dnia 31.12.ż02lr.

V. Termin oraz sposób złożenia oferty:

ofeńy zgodne z Zńącmkiem nr 1 do ogłoszenia na|eĘ dostarczyć do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa dńa07.12.2020 r.o godz.10:00
Otwarcię ofert nastąpi w dniu 08.12.2020 r. o godz. 10;30 w siedzibie Załnawiającego tj. ZesPół Szkół
Rolniczych Cęntrum-KszlałceniaZavlodowęgo, im. Stefana Zeromskiego w Świdwinię, ul. Szczecińska 88,

78 - 300 Świdwin ( sekretariat )

VI. Termin związania ofertą
7 dni od upływu terminu składania ofert.



VrI. Kryteria oceny ofert

Cena- 100 %

Punkty liczone będą według wzoru:

Ar=
Cn

x 100
Co

gdzie:
An- liczba punktów dla kryterium cena

Co- oferowana cena brutto
Cn- najnizsza cena brutto za wykonanie zadania

JŃo najkorzystniejsza zostanie wybrana ofęfta zawierająca najnizszą cenę z pośród ofert nie PodlegającYch
odrzuceniu.

VIlt. Określenie warunków zmian zawartej umowy

Nie dopuszcza się zmian w zawarlej umowię

Umowa stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

IX. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwiętnia

2016 r, w sprawie ochrony osób ftzycznvch w związku zprzętwarzaniem danych osobowych i w sPrawie

swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz, Urz. UE L 1 19 z04.05,2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, ze:

l) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Ksz,tałcenia

Zawoclowego im. Stefuna Żeromskiego w Świdwinie;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia

Zcnłodowego im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie jest Pani Katarzyna Gorzęlak z którą można

kontaktować się e-mailowo : iodzsrckp@wp. p l,,

3) pani/pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanYm z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publiczrego ,,Zakup i dostawa urządzen komputerowych"

prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pz.p;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioĘ, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz a11.96 ust. 3 ustawy z dnia29 stYcmia 2004 r.,
prawo zamówień publicznych (Dz. L]. z2019 r.poz, |843 zpóźn. zm.), dalej ,,ustawa PzP";

5) pani,Ęana danę osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.9] ust. l ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakończenia postępowania o udzielęnie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywania obejmuj e caĘ czas trwania umowy,

6) obowiązek podania ptzez PaniąlPana danych osobowych bezpośrednio Pani,{Pana dotyczącYch jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związatym z udziałem w postęPowaniu

o udzięlęnie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wYnikają z

ustawy Pzp;

7) odnięsieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sPosób

zautomatyzowany, stosowanię do art.22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

1. na podstawie ar1. 15 RODQ prawo dostępu do danych osobowych PanilPana do§czącYch mając

jednocześnie na względzie art. 8a ust, 2 Pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o



których mowa w art. 15 ust, 1-3 rozporządzenia2016/679, wymagałoby niewspółmiernie duŻego

wysiłku, zanawiający może żądaó od osoby, której dane doĘczą, wskazania dodatkowYch

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazv{9 lub daĘ

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz aft. oraz ałt.97 ust. |aPzP

tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenta

20161679, wymagałoby niewspóhniernie dużego wysiłku, zamavłiĄący może żądaĆ od osobY,

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególnoŚci na celu

sprecyzowanie nazwy lub daĘ zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

ż. na podstawię art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych mając

jednocześnie nawzg|ędzie art, 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie przez osobę, której dane doĘczą, z

uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16

roąorządzenia 2016/679, nie moze skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie

zamówięnia publicmego lub konkursu ani zrnimą postanowień umowy w zakresie niezgodnYm z

ustawą;

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danYch

osobowych z zasxzężęniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z ań. 8a

ust. 4 Pzp tj.: wystąpienie zżądaniem, o którym mowa w aft. 18 ust. l rozporządzeniaŻ0161679,

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udZielenię

zamówienia publicmego lub konkursu.

4. prawo do wnięsienia skargi do Pręzesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

żeprzetwarzanie danych osobowych Pani,/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9i) nie przysługuje Pani,lPanu;

1. w związku z art. I'7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;

3. na podstawie art. 2l RODO pfawo sprzeciwu, wobec przetwarzalia danych osobowych, gdyz

podstawą prawną przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

X. Pozostałe informacje

Kod Wspólnego Słownika ZamówiefiPublicznych (Kod CPY}- nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

32500000-8 |Jrządzenia i arrykuły telekomunikacyjne

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofęrtami. Z Wykonawcą, który Przedstawi
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa,
o wynii<ach posfępowania Oferenci Żostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie (numer tel. i adres

email należy podać w zńącznlkunr I).

Uprarłłrieni do kontaktów z Wykonawcami w zakresie procedury:

Damian Niedziałek
tę].,725 455 7'7'7

Zńącznikl,:
1. Formularz ofertowy.
ż. Wzór umowy
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