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ZAPYTANIE OFERTOWE
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze z siedzibą przy
ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.
„Zakup dietetycznego programu komputerowego DIETA 6.0 dla Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup dietetycznego programu komputerowego DIETA 6.0
dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze” – 5 licencji
Program DIETA 6.0 wersja rozszerzona zawierający:
- ponad 1290 suplementów diet aktualnie zarejestrowanych preparatów
- ponad 2100 potraw i produktów, w tym: produkty wzbogacane, produkty bezglutenowe,
wody mineralne, potrawy typu fast-food, odżywki dla dzieci, napoje energetyzujące
i izotoniczne, owoce morza
- kopiowanie jadłospisów, co ułatwia tworzenie nowych jadłospisów, diet i planowania
żywienia
- eksport danych indywidualnych o spożyciu do Excela
przy wprowadzaniu potraw - w podglądzie „album produktów i potraw”
- możliwość wydruku:
* jednego lub serii jadłospisów,
* spożycia wybranych składników odżywczych,
* wartości odżywczej diety/jadłospisu,
* procent realizacji normy całej diety lub poszczególnych posiłków
* średniej wartości odżywczej i procentu realizacji normy z kilku diet/jadłospisów
- możliwość przeprowadzania wielu obliczeń statystycznych metodą prawdopodobieństwa
i punktów odcięcia, eksport do EXCELA grup osób
- obliczanie spożycia grup produktów oraz grup produktów i potraw na 5 poziomach
Program będzie zainstalowany na komputerach uczelnianych Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej w Jeleniej Górze
2. Termin realizacji: do 10 dni od daty podpisania zlecenia/umowy.
3. Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny
1) Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) – cena brutto w tym wyodrębniony
podatek VAT.
2) Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3) Należy podać cenę jednostkową produktu jak i cenę za całość przedmiotu zamówienia

4. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze
budynek Rektoratu pok. nr 14 (w kopercie z numerem postępowania) lub przesłać w wersji
elektronicznej na adres mailowy: joanna.sztando@kpswjg.pl do dnia 16.05.2019r. do godziny
11:00. Decyduje termin wpływu oferty. Oferty przesłane po terminie lub pod inny niż
wskazany adres nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
5. Ocena ofert
1) Zamawiający dokona oceny i porównania ważnych ofert oraz wyboru oferty
najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria: 100 % cena
2) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze:
www.kpswjg.pl.

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 Jerzy Szelinger, kontakt:, tel: 75 64 53 321
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 „Zakup
dietetycznego programu komputerowego DIETA 6.0 dla 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.

