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Zapytanie ofertowe 

„Zakup oraz dostawa wyposażenia samochodu do ratownictwa górskiego” 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  

Grupa Bieszczadzka 

ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok 

NIP 7361039808  

REGON 000706869 

tel. 13/ 463 22 04 

fax 13/ 464 98 04 

e-mail: przetarg@goprbieszczady.pl 

strona internetowa: http://www.bieszczady.gopr.pl 

Oznaczenie postępowania: 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP.12.2021. 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie sprawy. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50.000,00 zł netto prowadzone jest 

zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
30213100-6 Komputery przenośne 
30231300-0 Monitory ekranowe 

https://poczta.wp.pl/k/
http://www.bieszczady.gopr.pl/
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30120000-6 Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego 
38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) 
31158100-9 Ładowarki do baterii 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego: ul. 
Mickiewicza 49,  38-500 Sanok fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego 
z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski sprzętu w ilościach 
i o  parametrach zgodnych ze specyfikacją określoną poniżej, tj.: 

2.1. Monitor: 2 szt: 
• przekątna ekranu: minimum 32", 

• powłoka matrycy: matowa,  

• rodzaj matrycy: LED, IPS,  

• typ ekranu: płaski, 

• rozdzielczość ekranu: minimum 2560 x 1440 (WQHD), 

• format obrazu: 16:9 

• częstotliwość odświeżania ekranu: minimum 60 Hz, 

• Złącza: HDMI -1 szt., wyjście DisplayPort -1 szt., wyjście słuchawkowe -1 szt., USB 

3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) -1 szt. 

• AC-in (wejście zasilania) -1 szt., 

• obrotowy ekran (PIVOT), 

• możliwość montażu na ścianie, 

• budowany HUB USB. 

2.2. Drukarka laserowa (urządzenie wielofunkcyjne): 1 szt.: 

• Minimalna rozdzielczość druku mono: 600x600 dpi, minimalna rozdzielczość druku 

kolorowego: 600x600 dpi, szybkość drukowania mono: do 22 stron A4/min, 

szybkość drukowania w kolorze: do 22 stron A4/min, czas do wydruku pierwszej 

strony mono: do 15 sekund, czas do wydruku pierwszej strony w kolorze: do 15 

sekund, 

• minimalne parametry skanera: skanowanie w kolorze, skanowanie do e-maila, 

optyczna rozdzielczość skanowania: 600x600 dpi, skala szarości: 256 poziomy, 

• minimalne parametry kopiowania: rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi, 

kopiowanie w kolorze, szybkość kopiowania monochromatycznego: do 22 

kopii/min (A4), szybkość kopiowania w kolorze: do 22 kopii/min (A4), zakres 

skalowania: min 25 %, max 400 % 

• interface: USB (2.0 Hi-Speed), Ethernet (10/100BaseTX), Wireless (802.11b/g/n), 

Wi-Fi Direct. 

2.3. Urządzenie GPS: 40 szt.: 

• masa maksymalna: 230 g, 

• minimalna klasa wodoszczelności: IPX7, 

• minimalna rozdzielczość wyświetlacza: 240 x 400 px 

• maksymalne wymiary fizyczne: 6,2 x 16,3 x 3,5 cm, 

• kolorowy, transreflektywny ekran TFT,  

• kompas z kompensacją nachylenia, 3 osiowy, 

• wysokościomierz barometryczny, 
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• łączność Bluetooth®, ANT+, Wi-Fi, 

• powiadomienia z telefonu, 

• fabrycznie załadowane mapy (topograficzna mapa Polski), 

• mapa bazowa , 

• możliwość dodawania map, 

• slot na kartę pamięci karta microSD, 

• interfejs: zgodność z szybkim micro-USB i NMEA 0183, 

• informacje o położeniu słońca i księżyca, 

• nawigacja od punktu do punktu, 

• minimalna pamięć/historia: 16 GB, 

• pomiar powierzchni, 

• waypointy/ulubione/pozycje: 10 000, 

• trasy: 250, 

• norma MIL-STD-810  (na temperatury, wstrząsy, wodę), 

• automatyczne wyznaczanie trasy (dokładna nawigacja po drogach), 

• wyszukiwalne punkty szczególne (parki, kempingi, malownicze punkty 

obserwacyjne i tereny piknikowe) , 

• szczegółowe informacje hydrograficzne (linie brzegowe mórz, jezior i rzek, tereny 

podmokłe, a także strumienie stałe i okresowe), 

• wycinki mapy: 15000, 

• wyświetlanie krajowych, lokalnych parków, lasów i dzikich obszarów, 

• rejestrowanie danych w formacie Rinex, 

• ślady: 250, 

• wykres śladów: 20 000 punktów, 250 śladów zapisanych w formacie gpx, 300 

archiwów zapisanych w formacie fit, 

• latarka sygnalizacyjna LED, 

• obsługa funkcji geocache, 

• przeglądarka zdjęć, 

• zgodność z własnymi mapami (500 własnych kafelków map). 

2.4. Powerbank: 20 szt.: 

• pojemność nominalna: 10 000 mAh, 

• rodzaj ogniwa: Litowo-polimerowy, 

• rodzaje złączy: USB Typu-A (Out), USB Typu-C (Out), USB Typu-C (In), 

• minimalna liczba wyjść: 2, 

• prąd wyjściowy (max): 3 A, 

• napięcie wyjściowe portu (max): 12 V, 

• waga maksymalna: 280g. 

2.5. Komputer przenośny: 1 szt.: 

• procesor: minimum Intel Core i7-10850H (6 rdzeni, 12 wątków, 2.70-5.10 GHz, 12 

MB cache) lub równoważny, 

• minimalna pamięć RAM 32 GB (DDR4, 2933MHz), 

• maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB, 
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• minimalna liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0, 

• dysk SSD M.2 PCIe minimum 512 GB, 

• typ ekranu: matowy, LED, WVA, 

• minimalna przekątna ekranu: 15,6",  

• minimalna rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FulIHD), 

• karta graficzna NVIDIA Quadro P620 Intel UHD Graphics lub równoważna, 

• minimalna pamięć karty graficznej 4GBGDDR5, 

•  dźwięk: wbudowane głośniki stereo, wbudowane dwa mikrofony, 

• kamera internetowa minimum1.0 Mpix, 

• łączność: LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 6, moduł Bluetooth, złącza USB 3.2 Gen. 1-2 szt., USB 

Typu-C (z Thunderbolt™ 3) -1 szt., HDMI 2.0 -1 szt., zytnik kart pamięci microSD -1 

szt., RJ-45 (LAN) -1 szt.,  wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe -1 szt., czytnik 

Smart Card -1 szt., DC-in (wejście zasilania) -1 szt. 

• typ baterii litowo-jonowa, 

• pojemność baterii 4-komorowa, minimum 4400 mAh, 

• podświetlana klawiatura, kolor podświetlenia klawiatury biały, 

• Zabezpieczenia: możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge), szyfrowanie 

TPM, 

• System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub 

równoważny, 

• partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku), 

• Dodatkowe informacje: wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotykowy, 

intuicyjny touchpad, Trackpoint, 

• Waga maksymalna; 2 kg, 

• Dołączone akcesoria: zasilacz. 

2.6. Stacja dokująca: 1 szt.: 

• typ: replikator portów, 

• kompatybilność: uniwersalny, 

• interfejs: USB-C 

• rodzaje wejść / wyjść: USB 3.0 - 3 szt., USB 3.0 Typ C -1 szt., USB Typu-C (z 

DisplayPort) -1 szt., HDMI -1 szt., RJ-45 (LAN) -1 szt., DisplayPort - 2 szt., DC-in 

(wejście zasilania) -1 szt., 

• zasilanie: sieciowe, 

• dodatkowe informacje: plug & play, możliwość zabezpieczenia linką, funkcja Power 

Delivery, 

• wymiary: wysokość maksymalna 29 mm, szerokość maksymalna 90 mm, głębokość 

maksymalna 205 mm, 

• waga maksymalna 600 g 

• dołączone akcesoria: zasilacz sieciowy. 

2.7. Przekaźnik radiołączności (retransmiter): 1 szt.: 

• zakres częstotliwości: 136-174 MHz 400-527 MHz, 

• odstęp międzykanałowy: 12.5 / 20 / 25 kHz, 
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• stabilność częstotliwości: 0.5 ppm, 

• generator częstotliwości: synteza, 

• liczba kanałów: 64, 

• moc wyjściowa RF: 1 -10 W, 

• wymiary maksymalne (W x S x G): 280 x 230 x 102 mm, 

• masa maksymalna: 4.6kg, 

• napięcie wejściowe (DC) 12 V (11.0-15.5 V), 

• pobór prądu (w stanie gotowości) 0.7 (0.63 A typowo), 

• pobór prądu podczas nadawania (przy 10 W) 3 A (typowo), 

• tryby zasilania: DC, opcjonalnie dostępny zasilacz AC/DC, 

• zakres temperatur roboczych: -30 do +60°C (-22 do +140°F), 

• stopień ochrony: IP65, 

• maksymalny cykl pracy: 100%, 

• rodzaj wokodera cyfrowego: AMBE+2 lub równoważny, 

• złącza: gniazdo USB typu B, 1 gniazdo Ethernet, złącze akcesoriów RJ45, wejście 

zasilania DC Tryby pracy: Półdupleks/ dupleks, 

• obsługiwane tryby pracy: cyfrowy konwencjonalny, IP Site Connect, Capacity Plus, 

Capacity Max, Connect Plus.Analogowy konwencjonalny, Digital Voting, MPT1327. 

2.8. Agregat prądotwórczy: 1 szt.: 

• moc znamionowa/maksymalna: 2,8 / 3,0 kW, 

• generowane napięcie (V): AC - 230 / DC -12, 

• maksymalny poziom hałasu (Lwa): 96, 

• typ silnika: 4-SUW, 

• pojemność silnika minimum (cm3): 149, 

• moc przy max obrotach na minutę (KM/R.P.M.): 3,0 / 5000, 

• zbiornik paliwa (l): 7, 

• typ paliwa: benzyna bezołowiowa (Pb), 

• zużycie paliwa (1/kWh): 0,5, 

• typ rozruchu: ręczny-linka oraz elektryczny, 

• waga maksymalna (kg): 32 kg. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: do 30 kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu: Nie dotyczy. 
 
VI. Opis sposobu przygotowania ofert: 

 

1. Ofertę należy sporządzić oraz złożyć według formularza ofertowego stanowiącego załącznik 

nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim. 

3. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

4. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań 

kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
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zapytania ofertowego. W przypadku braku w ofercie Wykonawcy ww. podpisanego 

oświadczenia– oferta Wykonawcy zostanie odrzucona (jako nie odpowiadającą treści 

zapytania ofertowego). 

5. W przypadku złożenia oferty, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

(zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z przedmiotem zamówienia) Zamawiający zastrzega 

sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania. 

6. W celu identyfikacji zaoferowanego produktu oraz oceny zgodności z zapisami określonymi 

w zapytaniu ofertowym, w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) 

należy podać nazwę producenta oraz model oferowanego produktu. W przypadku 

niewskazania w ofercie Wykonawcy ww. informacji – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona 

(jako nie odpowiadającą treści zapytania ofertowego). 

7. Dopuszczalne jest jedynie złożenie oferty na całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych. 

 

VII. Kryteria oceny ofert: 

 

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: cena 

oferty - 100% 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionego wyżej 

kryterium. Oferty ważne i nie odrzucone będą oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość 

punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia. Ocena pozostałych ofert dokonana zostanie według następującego wzoru: 

 

                      najniższa cena oferowana 

Liczba pkt.= -------------------------------- x 100% (z dokładnością do 1 pkt.). 

                        cena badanej oferty     

 

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

1. Przez cenę oferty rozumie się cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie                                   

z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

2. Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania 

przedmiotu zamówienia w określonym terminie, w tym koszt dostawy całego przedmiotu 

zamówienia do siedziby Zamawiającego: ul. Mickiewicza 49,  38-500 Sanok. 

3. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia 

wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli 

będzie ona wzbudzała wątpliwość.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności                         
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w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wystarczających i wyczerpujących wyjaśnień 

pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną. Przez zwrot "wystarczające i 

wyczerpujące wyjaśnienia" Zamawiający rozumie odpowiednio umotywowane, konkretne i 

bardziej szczegółowe, aniżeli sama oferta, informacje, przekonujące, że elementy 

cenotwórcze podane w ofercie Wykonawcy są realne i wiarygodne oraz, że umożliwiają 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem dowodów i 

obliczeń na potwierdzenie podnoszonych okoliczności. 

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert, sposób porozumiewania się stron: 

 
1. Oferty oraz innego rodzaju korespondencję (np. oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje) należy przekazywać do Zamawiającego drogą 

elektroniczną (skany dokumentów) na adres e-mail:przetarg@goprbieszczady.pl 

2. Oferty należy przesyłać do 06 grudnia 2021 r. do godz.13:00: 

a) drogą elektroniczną (decyduje data i godzina wpływu oferty na adres e-mail: 

przetarg@goprbieszczady.pl), 

lub 

b) za pomocą portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

X. Termin związania ofertą: 

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

XI. Warunki wyboru Wykonawcy: 

 

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo kontaktowania się i wezwania do wyjaśnień treści złożonej oferty lub 

dokumentów, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności                         

w przypadku, gdy nie będzie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnień 

treści złożonej oferty lub dokumentów.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

4. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu  na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez 

Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż te, które zostały 

zaoferowane w złożonej ofercie. 

5. Zamawiający nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z wykonawcami, którzy 

złożyli oferty. Oferta wykonawcy, który jest powiązany kapitałowo lub osobowo z 

Zamawiającym zostanie odrzucana i nie będzie podlegać dalszemu rozpatrywaniu. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

mailto:przetarg@goprbieszczady.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

6. Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. W celu 

weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał podpisanego oświadczenia, wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

7. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informację o wyniku 

postępowania na stronie internetowej http://www.bieszczady.gopr.pl a także na stronie 

internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie kształtuje zobowiązania Grupy Bieszczadzkiej GOPR do 

przyjęcia którejkolwiek z ofert. Grupa Bieszczadzka GOPR zastrzega sobie prawo do 

rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i unieważnienia 

zapytania. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeśli cena 

najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

10. Wykonawcy nie przysługuje procedura odwoławcza od decyzji Zamawiającego o wyborze 

oferty. 

11. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną  

w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej 

przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta 

zostanie odrzucona. 

 
 

XII. Zasady zmiany treści zapytania ofertowego: 

 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania 

ofertowego. 

http://www.bieszczady.gopr.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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2. Zmiana treści Zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie 

internetowej http://www.bieszczady.gopr.pl oraz na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i będzie wiążąca dla 

Wykonawców. 

 

XIII. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:  

 

1. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o 

wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 02 grudnia 2021 

roku, w formie, o której mowa w rozdziale IX punkt 1.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego zostaną 

niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej http://www.bieszczady.gopr.pl 

oraz na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i będą wiążące dla 

Wykonawców.  

 

XIV. Osoby do kontaktu: 

 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

2. W zakresie formalnym (sprawy dotyczące procedury) i merytorycznym (sprawy 

dotyczące przedmiotu zamówienia): Marek Paterek, nr tel. 603 997 353, e-mail: 

przetarg@goprbieszczady.pl 

XV. Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 

2016/679  ( zwanym dalej „RODO” ) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górskie Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego nr 65; 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres 

email: prezes@goprjura.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

a) oceny złożonych zapytań ofertowych i wyboru oferty najkorzystniejszej, 

b) udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy, 

c) realizacja i rozliczenie zamówienia,  

d) archiwizacja dokumentacji. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora 

art. 6 ust.1 lit.c RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 lit.b RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe 

cele wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora 

danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz 

http://www.bieszczady.gopr.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.bieszczady.gopr.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:przetarg@goprbieszczady.pl
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operatorowi pocztowemu / kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację 

publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub 

publikowane na stronie Zamawiającego.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wynikający z przepisów prawa 

dot. archiwizacji oraz innych przepisów w szczególności w przypadku dofinansowania 

zamówienia ze środków UE. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie niemożność udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia 

umowy. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 
 

XVI. Inne: 
1. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływie terminu na składanie ofert. 

2. Umowa w sprawie powyższego zamówienia zostanie zawarta w terminie do 5 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia zamieszczenia informacji o wyniku postępowania na stronach 

internetowych, o których mowa w rozdziale XI ust. 7 zapytania. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

4. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.. 

5. Istotne warunki zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiących załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego. 

 

XVII.Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Wzór umowy. 

3. Wzór oświadczenia 
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