Jarosław, dnia 22.02.2021 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
NIP – 7921794406, REGON - 650894385
ZAPYTANIE OFERTOWE DAG/ZO/6/02/21
Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni prac w zespole z przestrzenią kreatywną ( laboratorium ) Instytutu
Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu
w ramach realizowanego projektu pn.:
„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów
stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 ” (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)
OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO :
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław,
NIP – 7921794406, REGON – 650894385.
Adres strony internetowej Zamawiającego:
Adres poczty/skrzynki e – mail :
Godziny pracy Zamawiającego:

http://www.pwste.edu.pl ,
zamowienia.dpf@pwste.edu.pl .
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :
Strona internetowa Zamawiającego:

www.bip.pwste.edu.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA :
Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych tj. zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł .
Niniejsze postepowanie dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 50 000 zł.
Wykonawca zostanie wybrany na podstawie rozstrzygnięcia postępowania na podstawie oferty złożonej w wyniku postępowania
wszczętego zgodnie z zasadą Konkurencyjności zawartej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020”, rozdział 6.5.2.
Niniejsze postepowanie dotyczy:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia:
Dostawa wyposażenia i sprzętu do pracowni prac w zespole z przestrzenią kreatywną ( laboratorium ) Instytutu Inżynierii
Technicznej PWSTE w Jarosławiu wraz z montażem.
Część 1 Wyposażenie pracowni do prac w zespole z przestrzenią kreatywną
Zadanie 1:

Zestawy meblowe do prac w zespole

Zadanie 2:

Pozostałe wyposażenie pracowni

Szczegółowy zakres zadaniowy został opisany w załączniku nr 2 – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia:

▪
▪
▪
▪

być fabrycznie nowy, w pełni sprawny;
musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia,
być wolny od wad fizycznych i prawnych,
być nieobciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich;

Minimalny okres gwarancji – 2 lata
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we
wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.
Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień publicznych

KOD CPV
39100000-3
31500000-1

OPIS
Meble
Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Cel zamówienia
Celem zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy spełniającego w największym stopniu uzasadnione wymagania
Zamawiającego z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału
nie jest obowiązkowe,
Zamawiający nie przewiduje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA:
Wykonawcy ulegają wykluczeniu z postępowania w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
▪

Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;

▪

Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

▪

Wykonawcę który nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

▪

Wykonawcę, który podlega wykluczeniu;

▪

Wykonawcę, który po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej nie dopełnił formalności związanych z
podpisaniem/zawarciem umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego;

▪

Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;

▪

Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego,
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

▪

Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne,
mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia

▪

Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu

▪

Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;

▪

Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na
podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;

▪

Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

▪

Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo , przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe
rozumie się:
✓

uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

✓

posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

✓

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

✓

pozostawienie w takim stosunku prawnym lub faktycznym , który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawienie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERTY, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO
POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM OCENY OFERTY
Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie informacji zawartych w ofercie.
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami Zamawiającego. Najkorzystniejsza
oferta zostanie wybrana w oparciu o kryteria określone poniżej:

Lp.

1.

2.

Opis kryteriów oceny
Cena (ogółem) brutto (w zł)
(CB)

Okres gwarancji (OG)

Znaczenie
(waga)

Opis metody przyznania punktów

58 %

Cena oferty o najniższej wartości
–––––––––––––––––––––––––––– x waga kryterium % x 100
Cena oferty badanej

42 %

Okres gwarancji należy podać w pełnych latach.
Maksymalna liczba lat gwarancji do obliczeń – 5 lat (w przypadku 5
lub większej liczby lat zostanie przyznana maksymalna liczba
punktów).
Minimalny okres gwarancji do obliczeń – wskazany w formularzu
ofertowym ( 2 lata )
Wzór obliczenia: za każdy 1 (jeden) zaoferowany w formularzu
ofertowym dodatkowy rok gwarancji zostanie przyznane 7 pkt.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium: 42 pkt.

Suma punktów za ofertę = punkty w kryterium Cena brutto ( CB ) + punkty w kryterium Okres gwarancji ( OG ) stanowią
całościową sumę punktacji : Suma pkt. oferty = CB + OG.

TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert : 4 marca 2021 r. do godziny 15:00
Ofertę wyłącznie w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16, 37-500
Jarosław, Budynek Rektoratu pokój 5B).
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i dołączyć do niej załączniki
wymagane postanowieniami niniejszego zapytania.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji zamówienia : do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
MIEJSCE REALIZACJI
Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, od
poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:00.

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław będą
się odbywały na koszt Wykonawcy. Osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy:
Pan dr Marek Banaś 16 624 46 55, e-mail: iit@pwste.edu.pl , marek.banas@pwste.edu.pl
TERMIN PŁATNOŚCI
Zapłata za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru „bez zastrzeżeń” przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze
VAT.
Faktura VAT z tytułu poszczególnej części winna zawierać tylko jedną pozycję dla całego zestawu.
Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych
W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z
wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
✓ uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
✓ posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
✓ pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
✓ pozostawienie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawcy zobowiązani są w powyższym zakresie do dołączenia do oferty oświadczenia w powyższym zakresie według wzoru
zawartego w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile
przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego
postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w
następujących przypadkach:
a)

Zmiana właściwych przepisów prawa, powodująca konieczność dostosowania treści umowy do aktualnego stanu
prawnego – zmiana może dotyczyć wszystkich postanowień umowy;

b)

Wystąpienie zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do
zapobieżenia – zmiana może dotyczyć wydłużenia terminu realizacji umowy;

c)

Zmiana wysokości wynagrodzenia, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w
odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy – zmiana może dotyczyć wysokości wynagrodzenia.

d)

Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i obniżenie ceny w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego
nieprawidłowości w realizacji przedmiotu niniejszej umowy – zmiana może dotyczyć wysokości wynagrodzenia.

e)

Wystąpienie szczególnych okoliczności - zmiana może dotyczyć wszystkich postanowień umowy z tym zastrzeżeniem, że
nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie, której był dokonany wybór Wykonawcy;

f)

Konieczność zmiany umowy spowodowana okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć gdy wartość zmiany nie przekracza 50% wartości przedmiot niniejszej umowy określonego pierwotnie
w niniejszej umowie – zmiana może dotyczyć wysokości wynagrodzenia;

g)

Zmiana harmonogramu realizacji Projektu z którego finansowany jest/ współfinansowany jest przedmiot zamówienia,
wpływająca na harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia/umowy -zmiana może dotyczyć wszystkich postanowień
umowy;

h)

Zmiana harmonogramu realizacji Projektu z którego finansowany jest/ współfinansowany jest przedmiot zamówienia
wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania Projektu ( zmiana harmonogramu płatności ) – zmiana może dotyczyć
wszystkich postanowień umowy;
i) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
j) zaprzestania produkcji lub wyczerpania asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę. Zmiana polegać będzie na
dostarczeniu innego produktu o parametrach nie gorszych i funkcjonalnych za cenę pierwotnie zaoferowaną przez
Wykonawcę. W przypadku zmiany Wykonawca przedstawi propozycję nowego produktu, oraz przedstawi dowody na
zaprzestanie produkcji/wyczerpanie asortymentu produktu pierwotnie zaoferowanego,
k) zmiany parametrów technicznych urządzeń na korzystniejsze, jeśli w trakcie realizacji umowy podwyższa się standard
oferowanych produktów,

Informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje,
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z
wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Informację o planowanych zamówieniach w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w
zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych
Nie dotyczy.
LISTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY :
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – zgodnie z wymaganiami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
3. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
4. Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – wg wzorca
zawartego w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;

5. Oświadczenie w zakresie braku powiazań osobowych i kapitałowych – w wzorca zawartego w załączniku nr 5 do niniejszego
zapytania ofertowego.
6. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych w zakresie RODO – wg wzorca zawartego w załączniku nr 6
do niniejszego zapytania ofertowego.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT :
1. Oferta musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w języku polskim,
na formularzu ofertowym, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty
należy dołączyć wymagane załączniki.
3. Oferta i załączniki powinny zostać podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane
dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa oraz dokumentami rejestrowymi.
6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie
średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania Narodowy Bank
Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia, po dniu wszczęcia postępowania, w którym zostanie on opublikowany.
8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej.
Oferta winna zostać złożona z dopiskiem :
Oferta na Dostawę sprzętu i wyposażenia do pracowni prac w zespole z przestrzenią kreatywną ( laboratorium )

Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu – nie otwierać przed 4 marca 2021 r. godz. 15:00
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w sposób przewidziany dla jej
składania pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert.
10. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
DODATKOWE WARUNKI
Nie dotyczy.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY :
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w załączniku nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
INFORMACJE ODNOŚNIE SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się pisemnie na adres Zamawiającego, ul.
Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, Budynek Rektoratu pokój 5B, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres
zamowienia.dpf@pwste.edu.pl .We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem postępowania.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są :
▪

Tomasz Sikora – Kierownik Działu pozyskiwania funduszy PWSTE Jarosław:
tel.: 16 624 46 42, 16 624 46 44, e-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl w godzinach 8:00 – 15:00

▪

Jarosław Stępiński – Pracownik Działu pozyskiwania funduszy PWSTE Jarosław
tel.: 16 624 46 42, 16 624 46 44, e-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl w godzinach 8:00 – 15:00

▪

Beata Skalska – Pracownik Działu pozyskiwania funduszy PWSTE Jarosław
tel.: 16 624 46 42, 16 624 46 44, e-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl w godzinach 8:00 – 15:00

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu
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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede
wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 RODO.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1.

Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest:
PWSTE w Jarosławiu z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, a jego obowiązki wykonuje Rektor PWSTE
w Jarosławiu.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwste.edu.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a ( w przypadku udzielonej zgody ), c oraz e i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) RODO dane osobowe
będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą:
Dostawa wyposażenia i sprzętu do pracowni prac w zespole z przestrzenią kreatywną ( laboratorium ) Instytutu Inżynierii
Technicznej PWSTE w Jarosławiu

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czasookres równy okresowi trwania umowy na realizację w/w
zamówienia publicznego nadto dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla potrzeb realizacji obowiązków
natury publicznoprawnej.
4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania.

5.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom, których dotyczą, osobom upoważnionym przez osobę/y których
dotyczą, podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, podmiotami uprawnionym do ich
uzyskania na podstawie umów (w szczególności kancelariom prawnym).

6.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
▪ dostępu do danych osobowych – tj. prawo do potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej
dotyczące, uzyskania dostępu do informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji
o odbiorcach, pouczenie o przysługujących uprawnieniach,
▪ prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
▪ usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
▪ prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz
przesłania ich innemu administratorowi,
▪ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) lub
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny interes wobec tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony danych
osobowych),
▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie
zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO),
▪ prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego
UE.

7.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, związane z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

8.

Niepodanie danych osobowych może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy na gruncie postępowania
odnośnie udzielenia zamówienia publicznego.

9.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystanie czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych w zakresie danych osobowych wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu oraz do złożenia w tym zakresie oświadczenia wg wzoru zawartego w Załączniku nr 6
do niniejszego zapytania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w
każdym czasie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców
danych i informacji, w tym może zażądać stosownych dowodów.
6. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na
zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z
Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę jak również unieważnienia postępowania.
7. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
8. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia.
10. Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia instytucjom i organom kontrolnym
wglądu do dokumentów związanych z realizacją dostawy w tym dokumentów finansowych.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.
12. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią integralną jego część.
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Formularz oferty
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych RODO

