
 

                          Staszów, dnia  2020 – 11 - 30 

 

 
Wykonawcy – strona internetowa 

                                                                                (ew. nazwa i adres podmiotu do którego  kierowane jest zapytanie) 
 

 
Zapytanie cenowe  

 

I. ZAMAWIAJĄCY :    

Powiat Staszowski  

                          ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów 
            Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 

              tel.(015) 866 50 00 (wew.98), fax:   (015) 864 22 11    
              e-mail: powiat@staszowski.eu      

 
 
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym  udzielenia  zamówienia, którego  
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości  kwoty  określonej w art. 4 pkt 8                  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  pn.: „Dostawa sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Staszowie”. 

 (nazwa zamówienia) 

                 
 

Rodzaj zamówienia: dostawa 
Kod zamówienia CPV: 30230000 - Sprzęt związany z komputerami 

  30236200 - Urządzenia do przetwarzania danych (usługa/dostawa/robota 

budowlana)      

                     
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Starostwie 

Powiatowym w Staszowie (ul. Józefa Piłsudskiego 7; 28-200 Staszów) jest Starosta 

Staszowski. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym 

można się skontaktować mailowo – iod@staszowski.eu 

Administrator danych osobowych – Starosta Staszowski - przetwarza Państwa dane 
osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 
wynikających z przepisów1 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 
Starostwa Powiatowego w Staszowie”  
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa 
danych osobowych: 

a) będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

                                                             
1 Art. 6 pkt 1 lit. c) RODO  



 

b) mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych 

z Powiatem Staszowskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem 

jest Starosta Staszowski. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez czas określony na podstawie 

przepisów prawa -USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach (Dz.U.2018.217 z późn. zm.) 

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:  

przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;2 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne;3 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych4  

nie przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 prawo do usunięcia danych5 

 prawo do przenoszenia danych6  

 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych7 

5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie 

Powiatowym w Staszowie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00 - 193 Warszawa 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe - dane osobowe 

przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 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; 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

              
                                  
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  (ew.  istotne postanowienia umowy, zasady 
realizacji zamówienia,   /projekt umowy/ itp.) 
 

     Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego  

 
 
III. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia  można uzyskać u zamawiającego lub 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną 
Pracownikami uprawnionymi do  kontaktów  z oferentami są: 
 

                                                             
2 Art. 15 RODO 
3 Art. 16 RODO 
4 Art. 18 RODO 
5 Art. 17 pkt. 3 lit. b) RODO 
6 Art. 20 pkt. 1 RODO 
7 Art. 21 pkt. 1 RODO 



 

 
Piotr Wielecki tel. 669020874, wieleckip@staszowski.eu 

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe ) 
 
                 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

  

18.12.2020r. 
 
 
V. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY 
  
o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy  
nakładają obowiązek ich posiadania, 

 posiadają wiedzę i doświadczenie  do wykonania zamówienia, 
 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i  kadrowym, 

 
Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym moa w niniejszym zamówieniu 
Zapytaniu ofertowymi zobowiązuję się go zrealizować, z należytą staranności, najwyższymi 
standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa co potwierdza oświadczenie złożone zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 
 
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

 

Kompletna oferta powinna zawierać: 

a. dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa firmy, adres, NIP, REGON, telefon, adres 

poczty elektronicznej); 

b. wypełniony załącznik (formularz ofertowy) do niniejszego zapytania. 

2. Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest sporządzić ją w formie 

pisemnej, w języku polskim zgodnie z Załącznikiem Nr 4 - Formularz oferty  

      ………………………………………………… 

      (np. Formularz cenowy, oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki  udziału w 

postępowaniu wg    

       załączonych  wzorów) 

       Druki  dokumentów  składających się na ofertę – do pobrania na stronie  internetowej 

www.bip.staszowski.eu 

( dot. zapytań cenowych zamieszczanych na stronie internetowej) 

1. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e dokumentach rejestrowych 

podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo 

do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentacji podmiotu. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

2. Zaleca się ponumerowanie stron oferty w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

zdekompletowanie. 

3. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści, powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentacji. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 



 

5. Do oferty trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie szczegółowych 

wymagań oferowanego sprzętu, opisanych w opisie przedmiotu zamówienia 

niniejszego zapytania. 

6. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać Wykonawców do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie 

wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia. W przypadku 

nieuzupełnienia lub niezłożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego oferta zostanie odrzucona. 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne zadanie. 

8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wszystkie zadania.  

9. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie. 

 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2020r. do godziny 1000: Oferty złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane.  
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2020r. o godz. 1100.  

 
Ofertę należy złożyć  przesłać faksem na nr 15 864-22-11  lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej poprzez przesłanie skanów dokumentów o których mowa w pkt. VI,  
na adres e-mail: powiat@staszowski.eu. 

 

W tytule e-maila należy wpisać wyłącznie: OFERTA - DOSTAWA SPRZĘTU 

KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA STAROSTWA 

POWIATOWEGO W STASZOWIE 
 

UWAGA! Prosimy nie umieszczać w tytule e-maila innych, dodatkowych opisów. 

 
VIII. OCENA OFERT 

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 
 Kryterium:100 cena 
 
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca  nazwę , siedzibę i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie  opublikowana na stronie internetowej  w 
terminie  7 dni od  dokonanego wyboru.  ( dot. zapytań cenowych zamieszczanych na 
stronie internetowej) 
 

X.  INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY 

      Informacja  o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie  
wykonawcy,  którego oferta zastała wybrana. 
 
XI. EW. DODATKOWE INFORMACJE    
Nin. zapytanie ma  formę  rozeznania rynku, ew. postępowanie o udzielenie zamówienia 
może nie dojść do skutku, a oferentowi nie przysługuje  w takim przypadku żadne roszczenie 

 
 
 
Staszów, dnia  2020 – 11 – 30                                  ……………………………………..                                                                                           


