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Jelenia Góra, dn. 15.01.2019r.
Znak sprawy: DAT-2601-7/19

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro.

I. ZAMAWIAJĄCY
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
Tel. (+48) 75 64 53 318 fax. (+48) 75 64 53 310
www.kpswjg.pl
Email: rektorat@kpswjg.pl
NIP PL 611-21-72-838
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Usługę konserwacji urządzeń dźwigowych w obiektach Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej w Jeleniej Górze”.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji urządzeń dźwigowych
w obiektach Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przy
ul. Lwóweckiej 18 w okresie od 01.02.2019 do 31.01.2021 roku.
2. Wykaz urządzeń dźwigowych przeznaczonych do konserwacji wraz z zakresem czynności
zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Arkusz kalkulacyjny dla zadania zawarty jest w załączniku nr 2 do zapytania.
4. Formularz oferty stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
5. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania.
6. Wykonawca składa ofertę wraz z arkuszem kalkulacyjnym.
7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: Joanna Sztando, tel. 75 64 53 318,
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia, zgodnie
z załącznikiem nr 2 i 3.
2. Treść oferty musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.01.2019r. do godz. 12:00 w siedzibie Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 – w budynku nr 1
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Rektorat, w pokoju nr 114, I piętro lub może być przesłana pocztą elektroniczną na adres:
joanna.sztando@kpswjg.pl .
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia (w tym dojazdy) oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca winien wypełnić wszystkie pozycje arkusza kalkulacyjnego. Sumę z kolumny
Razem wartość brutto Wykonawca przenosi do właściwego pola w formularzu oferty i tę
cenę przyjmie Zamawiający do oceny ofert.
3. Cenę należy podać w złotych polskich.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100%
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spełniającą warunki.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze: www.kpswjg.pl
3. Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr

Nazwa załącznika:

1

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2

Arkusz kalkulacyjny – załącznik nr 2

3

Formularz oferty – załącznik nr 3

4

Projekt umowy – załącznik nr 4

VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Umowa na usługę konserwacji urządzeń dźwigowych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej w Jeleniej Górze zostanie podpisana w ciągu 5 dni od daty wyboru oferty.
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Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postepowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa
w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra
inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej
w
Jeleniej Górze jest Pan Jacek Gogolewski, kontakt: jacek.gogolewski@kpswjg.pl, tel: 75 64 53 355
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługa konserwacji
urządzeń dźwigowych w obiektach Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej
Górze.”
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

1

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
2
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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