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ZAPYTANIE OFBRTOWE

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach zaprasza do przedstawienia ofeńy na
zadanię pn. ,rZaklup komputerów, oprogramowania i komputerowych rurządzeń
peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10.000 rOOzN" realizowanę w ramach
programu pn. ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotęk 2019" realizowanego pTzęz Instytut
Książki.

Zamawiający

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach

ul. Centralna 6, Karczmiska Pierwsze

24-310 Karczmiska

NIP:717-183-06-05

REGON: 360384929

il. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby ZamawtĄącego sprzętu komputerowego i

urządzeń peryferyjnych szczegółowo opisanych w ZŃącznikl nr 1 do niniejszego zapytania

ofertowego.

Termin wykonania zamówienia: 15 listopad 2019 t

Kryterium wyboru ofer§: najniższa cena

D o d atkow e wym a gan ia i zastrzeżenia Zamaw iające go :

1. Po dokonaniu wyboru oferty Strony zawrą umowę określającą wzajemne

zob owiązania wynikaj ą c e z r ealizacji zadania.

2. Wynagrodz ęnie za wykonanie umowy j est wynagrodzeniem ry czałtov,ym.

3. Zamawtający wymaga udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na

dostarczony sprzęt (liczone od daty podpisania protokołu odbioru).
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4. Gdy łączna kwota brutto przęWoczy budzet projektu przęwidziany na

rcalvację powyższego zadania ZamawiĄący zasttzęga sobie mozliwość

odstąpienia od realizacji zamówienia bądż zastrzega możliwośó negocjacji

ceny.

vI. Forma płatności: przelew na rachunek Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia

zŁożenia poprawnie wystawionej faktury, której załączntktem będzie podpisany

przez obie Strony protokół odbioru.

vII. Sposób przygotowania ofer§:

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego ZŃącznik nr 2 do niniejszego

zapytania ofertowego w formie pisemnej.

ż. Wykonawca przygotowując ofertę musi uwzględnić wszystkie koszty

wykonania zamówienia, w szczególności dostawę sprzętu do siedziby

Zamawtalącego oraz udzielenie gwarancji. Niedoszacowanie, brak

rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do

żądania pt zez Wyko nawc ę zmiany wyn a gro dz enta ry c załtowe g o .

3. Oferta musi zostac podpisana przęz Wykonawcę bądź przęz osobę

upoważnio ną or az opatrzona pieczęcią Wykonawcy.

VIIII. Termin składania ofert: 30.09.2019 r. godz.15.00

Oferty można wysłać pocztą elektroniczną na adres: gbidk.karczmiska@interia.pl lub pocztą

tradycyjną pod adres siedziby Zamawtającego, bądż też złożyc osobiście w zamkniętej

kopercie z adnotacją,,Oferta na zakup sprzętu komputerowego".

Osoba upoważniona do kontaktu: Marcin Chojnacki, Tel. 81 828 70 69

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'79 z2'7 kwietnia2016
r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przętwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) - dalej: RODO, informujemy, że administratoręm Pani/Pana danych osobowych jest
Gminna Bibliotęka i Dom Kultury z siedzibą w Karczmiskach przy ul, Centralnej 6
r Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyllśmy Inspektora ochrony danych, którym można

kontaktować się przez ę-mail: inspektor@cbi24.pl

Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Pani{Panem umowy będą przetwarzanę w
następujących celach:

Ix.

x.
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- zw iązany ch z r ę alizacj ą p o dp i s an ej z P anią/ P an e m um owy,
- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
- udzie|ania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
- udzięlania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

r Fodstawą prawną przetwarzalla pani/pana danych jest:

- niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarcięm
umowy (art.6 ust.l lit.b RODO)
- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art.6 ust,l lit.c RODO)
- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art.6 ust.1 1it.f RODO).

r podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
o Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

- podmiotom przetwarzającym je nanasze zlęcenię oraz
- organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

o Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
o Okres przetwarzania PanilPana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są

przetwarzanę. Okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w
oparciu o następujące kryteria:

- czasu obowiązywania umowy.
- Przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określolly czas,
- okres, któryjest niezbędny do obrony naszych interesów.

o Ponadto informujemy, ze ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowę oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wnięsienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną
sYtuację, w przypadkach, kiedy przętwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszęgo prawnie
usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

r \Ą/ zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzanę na podstawie zgody - ma Pani/Pan prawo
wYcofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencię, Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodnoŚĆ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wYcofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysyłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na
nasz adres korespondencyjny bądż adres e-mailowy,

r Jnformuj ęmY, żę nie korzystamy z systemów służących do zautoma§zowanego podejmowan ia decyzji.
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Załączniki:
l ) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2| Załącznlk nr 2 - Formularz ofertowy


