
01sztyn，dnia28wrzeSnia2021r・

zAPYTANIEOFERTOWE

prowadzone na podstawie　§　8　Regulaminu udzielania zamewieh publicznych

w wQjew6dzkimInspektoracie Weterynariiw01sztynie，WPrOWadzonego Zarzadzeniem

Nr4／2021Wami正sko－MazurskiegoWqiew6dzkiegoLekaェza－WetenTnariizdniaO8marca

202l r．o wartoSci mnlqSZe〕niZ kwota okreSlona w a－t・2　ust・l pktl ustaWy

zdnla＿llwrzeSnia＿2019r．Prawozam6Wiehpublicmych

NAzWA POSTBPOWANIA：　dostawa sprzetu komputerowego wraZ

z oprogramowaniem，drukarkiigloweJ oraz SerWera na Potrzeby WQjew6dzkiego

InspektoratuWeterynariiwOIsztynie）Znaksprawy：WIW－A－AGz・2600・1・187・2021・LC

I．NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO：

SkarbPahstwa－WQjew6dzkiInspektoratWeterynaJ血W01sztynie

uLSzalyChSzereg6W7，10－07201sztyn，

NIP：739－020－71－54，REGON：000092663，tel∴（089）5241450，

辱－mail：dokorespondenqlWSPraWiezam6wie丘publicznych：

WiwoIsztvnの01sztvn・Wiw・gOV・pl

もdresstronyintemetow匂Zamawiajacegohttps：／／www・01sztvn・Wiw・gOV・pl

II．0PISPRZEDMIOTUZAMOwIENIA：

1．Przedmiotem zamdwienia jest d°StaWa SPrZetu komputerowego wraz

zoprogramowaniem，drukar瞳igIoweJOrazSerWeranapOtrzebyWQjew6dzkiego

InspektoratuWeterynariiw01sztynie・

2．．Szczege wy opIS PrZedmiotu zamWienla－　OraZ Warunkl reallZaqii przedmiotu

Zam6W専azawierazaねcznlknrldozapytaniaofertoweg〇・

3．ZamawlaJaCyPOdziel追zamdwierhenaczeSclidopuszcza－SkIadanieofertczeSclOⅥyCh：

1）CzeSenrl－Laptopy

2）CzeSenr2－Drukarka■igZowa

3）CzeSenr3－Serwer

wiloSciachioparametrachokreSlonychwzaIacznikunrldozapytaniaofertowego・

4．NazwaikodwedHgWsp61negoSIownikaZam6wieh（CPV）：

KodCPV：30213100－6－KomputeryprzenoSne

KodCPV：30232120－1－Drukarkiigわwe

5・ZamaYiajacyniedopuszczaskZadaniaofertynawbranepo2ydeasortymentowey

czesci zamewienia．Wykonawca zobowiazany jest　ⅥyPehie ws2yStkie pozyqe

asortymentOWeformularzaofertywzakresiedaneJCZeSci・

HI．　WARUNKエREALIZACJエZAMOWIENIA：

1．TeminreallZaqlZam6wienia：

1）CzeSenrl：POdstawawterminie30dnioddniazawarciaumo、Vy，OPCja－d020

gmdnia2021r・；

2）CzeSenr2‥30dnioddniazawarciaumoWy；

3）CzeSenr3：do20gmdnia2021r・

2．Miejsce dostaw w dniach roboczych od poniedzialku do platku w godzinach

8．00＿15．00．0sobadokontaktuRados王awGrochowalsld，tel．663997906．

3．Wykonawcazobowiazanyjestdostarc2yCproduktJrnaWねsnykosztiry2yko・

IV．　WARUNKIUDZIAモノUWPOSTEPOWANIUORAZOCENAICHSPEと′NIENIA

l．ZamawlaJa＿CyniestawlaWarunkewudzia血wpostepowaniu・
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2・OfertyWykonawcdw，WStOSunkudokt6rychotwartolikwidaQjelubkt6rychupadloSe

Og圭oszono，Z両年tIdemWykonawcew，ktdrzypoogIosz専uupadIoScizawarliukad

ZatWierdzony prawomocnym postanowleniem sadu，jeZeh ukla－d nie przewiduJe

ZaSPOkQjeniawierzyCiellPrZeZⅢ駅TidaqjemaJatkuupadIego，niezostanarozpatrzone

PrZeZ Zamawiajacego na dalszynIetaPie ba－dania ofdt・ZamawlaJaCyZWeryEkuje

POWyZsze na podstawieinformaqi zawartych w Centraln匂Inあma＿匂i Krajowego

RejestruSadowegodostepnychna－StrOnieintemetow匂MinisterstwaSprawiecmwoSci

htt13S：／／ems・mS・gOV・pl（Infoma（江odpowiadafac匂odpisowialdualnemu z Rejestru

PrZedsiebiorcdwpobrane〕naPOdstawieust・4ust・4aaustaWyZdnia20sieIPnia1997

r・O Krajowym R匂estrze Sadowymlub na podstaJhTieinformaもi zawartych

WCentralnejEviden匂ilInformacjioDzia王alnoSciGospodarczeidostepnychnastronie

intemetowもhttps：／／prod．cedig．gov．pl．

V．DOKUMENTYORAZOSwIADCZENm，JAK肥MAJADOSTARCZY（〕wYKONAWCY

l・Do ofertynale勾rzaiaczyenastep可ace dokumenty，ZgOdniezfomaprz就etaprzez

Wykonawce：

1）wypehhonaipodpisanaoferte，

2）dokument okI℃Sl＊acy zasady reprezenta（車　Oraz osoby．uprawnione do

reprezenta－Cji VhTkonawcy（Odpis CEDIG／KRS）1ub wskazanle，Ze dokument

OkreSlajacy zasady reprezentaql OraZ OSOby uprawnione do reprezentaqi sa

dostepne za pomoca bezpIahych，　Og61nodostepnych baz danych

htt13S：／／prod．cedig．9．0V．pl／htt13S：／／ems．ms．gov．pl；

3）pehomocnlCtWO OeZeHprzewiduje）．

2・ZamawiajacywzyWraWykonawc6W，kt6rzywraz．zofertaniezb2ylipehom？CnictvTlub

ZbZyliwadHwepemomocnictwa，doichzbLenlaWⅥyZnaCZOnymteminie，ChybaZe

mimoichzIoZeniaofertaWykonawcyniebedziepodlegaIa－rOZPatrZeniu・

3．Zamawl劉aCyjednokrotniewzywadouzupehieniadokumentu．

4・Pehomocnictwauzupehianena－WeZWanieZama：Wiajacego napodstawierozdzialu

Vust・2，muSZaZOStaeZIo20neWWyZnaCZOnymteminieiwformiewskazan匂przez

ZamaWiaJaCegO．

5・Ofertaniepodlegauzupehheniu・NiezkZenieofbrtl江ubzb2eniewformieinnejniL

WSkazana w rozd2ialeIX ust・3　skutkowae bedzie nierozpatrzeniem Oferty

Wykonawcynadalszymetapiebadania．

VI．INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIB Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIEOSwIADCZENIDOKUMENTOw

l・KorespondencjedotyczacazamewieIhaWykonawcaiZamawiajacymogaprzekazywae

W formie pisemn匂，faksem na nr：（089）52414　771ub droga elektroniczna：

WiwoIsztvnの01sztvn．wiw．gov．p1

2・OsobauprawnionadokontaktdwzWykonawcamijest：PaniLuizaCytarska＿（sprawy

fomalne），Pan RadosIaw Grochowalski oraz Pani Katarzyna＿　BiaZek（SPra：Wy

meIytOryCZne）odponiedzialkudopi祉kuwgod2，．8．00－15．00．

3・ZamawiaJaCy Zamiennie dopuszcza porozumiewanle Sie droga mailowa na＿adres：

Ⅵ哩pllub adm・zamOWieniamov．pl（SpraWy

PrOCeduralne，VySykⅡhezawiadomiehitp・）

4・Koresponden（うaPOWimabyeopatrZOna－Znakiemspraw．

VII．ZMIANATREScIZAPYTANIADOSKLlH〕ANIAOFERT

l・Zamawiajiaj cYmO乞ewkaLdymczasie，PrZedupbTWemteminuskIadalliaofezt，Zmienie

treSe niniqszego zapytania・Dokonane w ten sposeb uzupehnenie stanie sle

integralnaczeSciaZaPytaniaLJednoczeSniedokonanazmianazostmiezamieszczona

na－StrOnieintemetowejZamawlaJaCeg0．

2・JeZeH w przypadku zmiany treSci zapytania nie沼bednyjest dodatkoⅥy CZaS na

WPrOWadz（兼高e zmian w ofertach，ZamaLWiaJaCy PrZedhlZa termin skIadania ofert

iinbmujeotsmwykonawcdwzamieszczajacinfomadenastronieintemetow屯
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VIII．TERMINZWIAZANmOFERTA

wykonawcajestzl諒azamyOferta－PrZeZ30dni・POCZaWSZyOddniaupb77榊teminu

skkdaniaofert．

IX．0PISSPOSOBUPRZYGOTOWANIAOFERTY

l．Vhrkonawcaponosiwszemekosztyzuiazanezpr2ygOtOWaniemiztoZeniemoferty・

2．Wkonawca ma－PraWO Zね郎tylko jedna oferte，W PrZyl⊃adku zねZenia przez

wykonawcewiecejniLjednejoferty，ba－dnazofertnleZOStanierozpatrzonawdals2ym

3．0ferty skIada sie wje2yku poIslqm，W fbmie pisemnej（zIozon匂W Siedzibie

Zamawigacego）lubwformieelektr。nicznejopatrzonejIⅣahfikowanympodpisem

elektronlCZnymlubzaufanym／OSObisbmlubwpostacielektronicznejjakoskan

Ofe吋．

4、OfertaioⅥdadczenia musza bye podpisane pr誓OSObe／OSObyuprawnione do

reprezentowaniaiskladaniaoⅥWiadczehwoliwmleniuWykonawcy・VhTkonawca－

WykaZeZamawiaiacemuumocowaniedozb2eniaoferty，WPrZyPadkusp6Ⅱdcywilnej

moLetobyCumowasp6虻cywilneiajeZeHztreSciumovsp6mniewynikastosow誓

um。。。Waniedanegowspelnikalubwspdlnik6W，dlawaznoSciofertykoniecznejestjq

podpisanieprzezwszJrStkichwsp61nikdwalbowsp61nikaumocowanegowdrodze
odrebnejuchwalywspdlnik6W，StanOWiac匂zaIa；CZ］五kdoumowysp6Zkicywilnej，badZ

teZprzezpehomocnika・

5．W przypadku，gdy oferte podpisIHe Pe圭nomocnik，do Oferty naleZy zaねczye

pehomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w ninlqSZym

postepowaniu o udzielenie zam6Wienia albo reprezentowania w postepowaniu・

pe圭nomocnictwomusibyeprzedstawioneworyginalelubnotarialniepotwierdzonq

koph（dopuszcza91eSkan主Wymagane，aniezkZonelubwadliwepehomocnictwa

skutkowaebedanlerOZPatrZeniemofertywdalszymbadaniu・

6．0fertamusizawierae：

1）oznaczenieWyk。naWCylnazwaisiedziba），

2）cenewrazzpoda－tkiemVAT，POdanacyh．owoisbwnie，

3）inneinfoma幸niezbednedoocenyoferty・

7．WykonawcamozeprzedupbwemterminudoskZadaniaofertzHherhelubⅥyCOfa宅

Oferte．

8．Zamawiajacyinformuje，iZofertyskIadanewpostepowaniusajawne・

9．WszelkiezmianywtreScioferty（poprawki，PrZekreSlenia，dopiski）naniesioneprzez

wykonawceposporzadzeniuofertypowmnybyepodpisanelubparafowaneprzez

osobepodpisuJaCaOferte，WprZeCiwnymwypadkuniebeda；uWZgledniane・

10．Wielk。SCiukZadzaねczonegodoniniejszegozapytaniawzoruofertymoZezostaeprzez

wykonawcezmieniony，jedmktreSeofertywinna・OdpowiadaetreScizapytania・

11．W trakcie prowadzonego postepowania－　nie podlegaJa ujawnieniuinfomaqe

stanowiaECe tajemnice przedsiebiorstwa w roz－umieniu przepISew usta－Wy Z dnia

16kwietlha1993r・？ZWakzaTiLITieuczc専konkurendi（Dz・U・Z2020r・pOZ・1913），

JeZeliWykonawca，nlePOZnlgnJLZWtemmies薗adaniaofert，ZaStrZeg主orazwykaza土，

Zeni。m。gaby60neudostepniane，ZaWyiatIdemzawartychwofertachinlbmaqi

dotycz誓h‥na－2，Wy（五my）WykonawqT‥i・jegoadresu，Ceny，terminuwykonanla

zam6wleniapublicznego，0hesugTaranqllWarunkewpkitnOSci・

X．MIEJSCEORAZTERMINSKLADANIAOFERT

l．0rertyskIadasie：

1）wfomiepisemndnaadresZamawiajacego－ul・SzalyChSzereg6W7，10－072

0lsオynhb

2）zapoSrednictwemfaksu－nrfal鵜u（089）52414771ub

3）POC2桓γelektronicznej－emaiL盛土
2．Termms比adaniaofertupbTWadnia6pa乏dziemika202lr・OgOdz・09・00・
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3・Otwarcla Ofert dokonTje sie w dniu，Wktdrym upZJWa termin skIadania ofert

W danym postepowanlulub dnla naStePnegO，gdy temin skIadania ofert zostal

WyZnaCZOnydokohcadnia．

4・Ofertaz疑onapoupもTWiewyznaczonegoprzezzamawiajacegoteminuniepodlega

badaniuiocenie・OfakcietJmPOWiadamlaSieWykonawce，ktdryzわZyIofertepo

terminieskZadaniaofert（e－mailowo主

XI．　0PIS SPOSOBUOBLICZANIACENYOFERTY

l・Cenabrutto ofertypowlnnaZ甜ieraewsZyStkiekoszty言akleZamawiaja＿Cybedzie

musia土poniescprzyrealizaqlZamdwienia，ZuWZglednieniempodatku odtowarew

iushgVAT，koszt6wtr’mSPOrtudosiedzibyZamawlaJaCegO，imychopktipodatk6W

－ZuWZglednieniemewentualnychupust6wirabatdw．

2・Z望郷埴acywymaga，abywszystkiecenybybTPOda竺ZZaOkragleniemdodw6ch

mqscpoprzecinkuzgodniezmatematSrCZnymizasadamZa＿Okraglania，鉦

1）ulamekkohczaqysiecy正a－OdOdo4zaokraglienale勾TWddI，

2）u王amekkohczacysieg血aod5do9zaokraglienaleZywgbre．

3・CenapowinnabyCWyra20naWZbtychpoIskich，nie dopuszczasieprowadzenia

rozliczehwwaユutachobcych．

XII・OPISKRYTERIOwISPOSOBUDOKONYWANIAOCENYOFERTY

l・Przy wyborze najkor2YStni匂sz匂　oferty ZamawLか準y∴kierowal sie bedzie

nastepujacymikryteriamliichwagamユ：

1）WzakresieczeScinrli2‥c竺aofertybmtt。－100％・

Zanajkor2yStniejszazostanleuZnanaOfertaznaJniLszacena．

2）WzakresieczeScinr3：

Zaofertenaikorzyshiejsza－ZOStanieuznanaofertazawieraJCan勾korZyStni匂szybilms

Punkt6wwkryteri6W：
●　Cenabruttooferty－Kl

●　Czasreakdinazgわszenieawarii－K2

PowvZs �郷Hn軸e �homZamg山元 �aiacypr2VpisaねastepulaCeZnaCZenieorazsposdboceny・ 

：wi肘：申： �潰陸運擁壁接写 �∴∴　　　　　　　∴∴　「∴一 ∴iく？小高im：「 ��∴∴証言hl：∴ �∴∴　　　∴　∴∴さ年。計時：亘…：∴∴ 

：∴画工十品、W：：∴ �／慾＼／総譜寒蕪紫短難薙塞蕪紫鷲擁 
Kl－Cena �80％ �80，00 �　　　　　　　　　　　　　（ CenanaJniZszazewsZyStkichofert 

bmtt00ferty ���Kl二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一Ⅹ100pktx80％ 

CenaOfeItVbadanei 
K2－CzaS �20％ �20，00 �naJkrdts勾rCZaSreakqina 

reakdina ���ZgbszenieawariizewszystkichofeIt 
2gIoszenie ���K2二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一Ⅹ100pkrx20％ 

awahi ���CZaSreakciiofeIlybadanei 

RAzEM �100％i �100 � 

CaIkowitaliczbapunktdw，jakaotrzl江naOferta，ZOStanieobliczonawgponiZszegowzoru‥

K＝Kl＋K2，gdzie：

K－Ca王kowitaliczbapunktdw

K1－Punktyu2ySkanewhyteriumKl－”Cenabruttooferbf・

K2－PunktyuzyskanewkryteriumK2－”CZaSreakdinazgbszenieawarii，，

Ocena Punktowa w kryterium Kl，，cena brutto of・賞ty，，zostanie dokonanana＿

POdsta－WleねCmeJCenyOfertowej bruttowskazang przezwykonawcewfomularzu

OfertyprzeliczonawedhgwzoruopISanegOWtabelipoWZq・

Ocena punktowa w kryterium K2”czaS reakeiina zgIoszenie awa．rii，・Z。Stanie

dokonanawgza－Sad：

Minimalny czas reakqii na zgbszenie awarii wyrl－OSi‥l godzina od momentu

Zgloszenia・maksymalny4・godziny・Przez czas reakqii na＿Zgねszenie awahi
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Zamawlajacyrozumieczasjakiupもmieodzgt。Szeniaawariidozapewnieniaprzez

WykonawcelWykwali五kowanej kadry，kt6ra sprawdziistnienie wady w siedzibie

ZamawlaJaCegOlub zdalnie言eSli bedzie to niezbedne oraz ustali hamonogram

czynnoscizmierzaJaCyChdousunieclaWady・

2．ZamawlajaCydokonaobliczehzdokIadnoSciadodw6chmiqscpoprzecinku・

3・Zamawiaja＿Cydokonapopravoc2yWistycho竺y圭ekpisarskichirachunkowychlub

innychomyZekniepowod可acychistotnychzmlanWtreSciofert・

4．ZamawiaJaCymO2eZadaeodWykonawc6wdodatkowchⅥ扇aSnie丘dotyczacychtreSci

zb20nyChofertidokument6W・

5．W toku badaniaiocenyzb20nyCh ofertZamawiaJa－CymOiewezwaeWVkonawc6W，

kt6r2yniezb勾1iwymaganychdokument6waユbozZo2ylidokumentJrZaWierajacebkdy，

doichz壬02eniawⅥyZnaCZOnymterminie・

6．Zamawiaja（ymamOZliwoSezwr6ceniasiedoWykonawcyoudzieleniewylaSnieh，jeSli：

1）cepaofertywydajesieraZac。niskawstosunkudoprzedmiotlユZambwl専a（przez

raza＝CO niska cene naユeZy rozumiee sytuacje，gdy cena ofertyjest nlZSZa一〇CO

najmniej30％odSredniejarytmetJrCm匂CenWS坤StkichzIoZonychofertlubcena

ofertyjestni2sza9CO専1m萌30％odszacunkowejwartoScizam6wienia）・i／lub

2）treSeofertyjestnleSPqInalubbudziw祉PliwoSciZamav中acegocodomo如woSci

wykonaniaprzedmotu zam6WieniazgodniezwymaganlamiokreSlonymlPrZeZ

ZamawlaJaCegOlubwynikajacymユZOdrebnychprzepIS6W・

7．WtaklejミytuaQjiZamawi勾acymoをezwr6ciesiedoWykonawcywformiemailow匂

o udzieleniewカaSniehlub zZoZenie dowoddwwycenyelement6wo危rtymajacych

wpbwnawysokoS50StateCZnejcenyoferty・

8．DopuszczasienegodowaniezWykonawcami（Pisemne）cenipozostabTChelementdw

ofertzb20nyChwwynikuprzeprowadzonegorozeznaniarynkuwprzypadku，gdy‥

1）najn誓azaofer9W竺aCenaPrZekraczaWSOkoSeSrodkewprzeznaczonychna

reaHzaqezamdwlenla；

2）wzam6wien平uzyskanoofertyztymisamymicenami；

3）bilanscenylmnyChklyteridwodnoszacychsiedoprzedmiotuzam6wieniaJeSt

taki sam．

9．ZprzeprowadzonychnegoqaqlSPOrZadza－Sieprotoketznego匂aql・

10．NiejestdopuszcZalnebywefekcienego（うaqlu2ySkanocenemniej korZyShaniZ

zbZonaplerWOtnie・

xIII．ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA　－　WYBOR OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ，ZAMKNIBCIELUBUNIEWAZNIENIEPOSTEPOWANIA

l．ZamawlaJaCyOdrzuca－OferteWykonawcy，JeZeli：

1）j匂treSenieodpowiadatreScizapytaniaofertowego（np・jestniepodpisana），

2）jestniezgoda－Z＿OPis竺PrZedmiotu zam6Wienialub zanVierazmiane opisu

PrZedmiotuzamowlenla，

3）zZo20naPr？eZWykonawcewHc如ewiekszejniZjednaoferta，

4）jestniewaznanapodstawieodrebnychprzepis6W，

5）Wykonawcawykona抽enalea’CienarzeczZamawiajacegozam6wienia－Publicme，

wszczeg61noSci：

－niewykonaIzamOwieniawumewionymteminie，

一niedostarczyZprzedmiotuzam6wieniaowねSciw匂jakoScilParametraCh，

一niewywla，ZyWalsiewterminiezwamnk6wgwaran辞lubrekQjml，

－ⅥykonaIzamdwienie，kt6rebybobarczonewadamipowodujacymikoniecznoSe

poniesienia dodatkowych nakZadbw　五nansowych lub prac prze2

6）za亨誓raZatc。niska：CenelubgdyWykonawcan三ezbがwstarcz祖cych

w朔aSnlehlub z巌One wyJaSnienia sa nleWyStarCZaJaCeicena nadaJ budzi

watphwoSciZamaWlaJaCegOCOdomo如WoScIWykonaniaprzedmiotuzambwienia

zgodniezwymaganiamSfomuIowanynhwzapytaniuofertoWm・
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2・Zamawiajacy dokonl亭e wyborT najkorzystniQiszej oferty zgodnq z opISem

PrZedmiotuzamdwienla－，ZbLonqprzezWykonawcespetniaJaCegOWarunkiud21alu

W POStePOW独hu，na POdstawle kryteri6w oceny of訂t okreSlonych w zapytmiu

Ofertowym．

3・ZamawlaJa，Cy ZaStrZega SObie prawo do zamknieciapostepowania bez dokonama

Wborunajkorzystni匂sz匂oferty，na－kaZdymjegOetaPie，bezpodaniaprzycZyny．

4・ZamawlaJaCyuniewaLnia－POStePOWaniewpr28TPadku：

1）gdy cena najkorZyStniqsz亭　Oferty pr？eWyZszy kwote，ktera ZamaWiajacy

PrZeZnaCZy左na・ShnansowanleZamdwlenla，ChybaZeZamaⅥaJaCyZm蒔kszyte

kwote，

2）brakuofert（r6wnie22powoduichodr刻－Ce叫・

5・NiezwIocznie po wborze najkorZyStnl匂szq oferty ZamaⅥ栂acy jednoczeSnie

ZaWladamiaWykonawc6W，kt6rzyzIoZyliofertyo：

1）wborzeofertynajkorzystni匂saej，POdaja．cnaZWe（五me）alboimieinazwisko，

Sied五bealbomeisce？amieszkaniaiadresWykonawqr／bw，kt6rego／ych。ferte

Wybrano，uZaSadnienleJq Wyboru，a takZe punktaQje przyznana ofertom

WkaZdymkryteriumocenyofertiZacznapunkta（je；

2）Wkonawcach，ktbrych ofertyniezostabTrOZPatrZOne（PO terminie，Odrzucone

itp・）wr誓ZuZaSadnieniem・

6・NiezwbczmlePOWborzenajkorzys血ejszeiofertylubwpr2m⊃adkuunieWaLn－ienia／

zamkniecia－POStePOWaniaZamawl部将yZamleSciotymfakcieinfomaqenaswQJq

StrOnie－jeZelirozeznanierynkuzostaねwszczetepoprzezumieszczeniezapytania

Ofertowego na stronieintemetowej Zam抑iajacego w BiuletynieInfb望adi

mbliczn匂lubprzeSledoWykonawcew，kt6rzyotrzymaHzapytanie．Zamawia鳴Cy

POinformuje W㌍〇千LWC6w o dokonaniu Wboru oferty∴nafkor？Stniejszej，

Pr2，eSy均acinfomaqena－adrese－mailowyWykonawc6wpodanywofercle．

XⅣ・INFORMACJA O FORMALNOSCIACH，JAKIE POWINNY ZOSTA（三　DOPELNIONE

POWYBORZEOFERTYWCELUZAWARCIAUMOWrY

l）Za干aY垂acypoinfomujeWkonawce，ktdremuzostmieudzielonezamdwienie，

OmlqSCuitemhnleZaWarCiaumowy．

2）WkonawcaprzedzawarciemumowypodaⅥ誓elkieinfomaqieniezbedne do

VyPemeniatreSciumowynawezwanieZamawiaiacego（亙osobewyznaczonado

ZaWarCiaumow，daneosobyupowaねionejdokontaktuzZamav垂acymitp．）．

3）Zaman専acy mo空WyIaZlj zgode na korespondencyjne zaw専e umoⅥy

（W formle elektronlCZnq　－jako pd坤　W takid sytuadi ZamawlalaCV PrZeSle

P㍗gOtOWaria umOWe WraZ Z Zata∽1ikami w fomacie PDF。raZinstmkcia

4）JeZeli∴zostanie平brana oferta Wkonawc6w wsp6lnie ubieg却CyCh sie

O udzielenie zamowienia，ZamawlaJaCy bedzie Zada士przed zawarclem umOWy

WSPraWiezam6wieniapubhcznego：

a）kopiiumowyreguluJaCej wsp6tprace tych Wykonawcdw，Wkt6rg m・in・

ZOStanieokreSlonype圭nomocnikuprawnionydokontakt6wzZama－Wla＝牌Cym

OraZ dowystawiania dokument6wzwlaZalryCh zpktnoSciaml，Pr2y CZym

termin，na－ja虹zostaklZa－W狐taumOWa，nie moZe bye kr6tszyniZtemin

realizadizamdwienia．

5）NiedopeInienie poWZsグCh fomalnoSciprzez■Wybranego WykonaYCe bedzie

POtraktowane przez Zamawl劉aCegO jako niemoznoS。∴zawarcla umOWy

WSPraWiezamdwieniapublicznegozpr2UCZynleねcychpostronieWykonawcy．

XV．　0CHRONADANYCH OSOBOWYCH

Zgodnieza止13ust・liust・2rozp。rZadzenieParlamentuEurop匂skiegoiRady（UE）

2016／679zdnia27kwietnia2016r・WSPra辛eochronyosdbHZyCZnyChwzwiiaZku

ZPrZetWarZaniemdanychosobowychiwsprawleSWObodnefPPrZePbwutakichdanych
OraZuChyleniadyrektyvv95／46／WE（。gdlnerozporzadzenleOOChroniedanych）（Dz．
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Urz．UELl19zO4．0．2016r．，Str．lorazDz・Urz・UEL127Z23・05・2018r・Str・2）

warmihsko－Ma如rSkiWqiewedzkiLekarzWeterJmariiw0lszTtynieinfomuje，Ze：

1・Administr空rem Pani／Pana danych osobowychjest WQiew6dzkiInspektorat

WeteDTnamZSiedzibaw01sztynieul・SzalyChSzereg6W7，10－07201szt：yn・

2．K。ntaktzinspektoremochronydanychwWQiewedzkimInspektoracieWeterynaril

w0lsztynieiastep可e2mPOmOCa adresu e－mail：rOdo（aioIsztvn・Wiw・印V・pllub

korespondencyfnienaw／Wadres・

3・Panl／Panadane9SOboweprzetwarzanebedawceluprzeprowadzeniapostepowania

oudzieleniezamowienia＿naPOdstawieart・6ust・llit・CrOZPOrZadzenia・Podstawat

przetwarzaniaJeSt Obowiazek prawny stosowania sfomalizowanych procedur
udzielaniazam6wiehpublicznychspoc27TWala＿CynaZamaⅥaJaCymjakojednostce

sektora魚nansewpublicznych・

4．DanePani／PanamogabyeudostepTianeprzezW函wddzkiInspektoratWeteryna享

W0lsztynie podmiotom upowaあユOnym d。uZySkaniainfoma（jina podstawle

PrZePIS6wprawa一・

5・Pani／Panadanepsoboweniebedaprzekazywanedopa一正stwatrzeciego／organiza函

mied勾marOdowe〕・

6・Pani／PanadaneosobowebedaprzetwarzanaprzezokresniezbednydorealizaQji

wskazanego w pkt　3　celu przetwarzanla OraZ WyPetnienia obowiazku

archiwizacyjnego，Wynikajacegozobowiazujacychprzepisewprawa・

7・Posiada Panl／Pan．pr㍗O dostepu do treSciswoICh danych oraz prawoich

sprostowania，uSunleCla，OgraniczeniaprzetrarZania，PraWOWniesienia－SPrZeCiwu・

8．Ma＿Pani／Pm prawo wniesienla Skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

osobowych，gdyumaPani／Pan，izprzetwarzaniedanychosoboWyChPani／Pana

dotyczacych narusza przepISy Ogelnego rozporzadzenia o ochronie danych

osobowychzdnia－27kwietnia2016r・

9．DaneudostepnioneprzezPania／PananiebedapodlegabTPrO餌owaniu・Pani／Pana

daneniebedaprzetwarzanewspos6bzautomatyZOWany・

XVI．POSTANOWNIENIAKONCOWE

l．ZamawlaJa，Cynieprzewidujezaliczek・

2．ZamawlaJaCynieprzewidujeskIa－daniaofertwariantowych・

3．ZamawlamCynieprzewidujeudzieleniazam6wieniauzupe土niaJa・CegO・

4．0dczynnoScidokonanychprzezZamawlajaCegOWtOkuninleJSZegOPOStePOWania，

wtymczDTnnOScIWyborunajkorzystniqsz匂Ofertyorazzamknieciapostepowania，

Wykonawcomniepr28rSlugujeodwoIanie・

5．Wsprawachnieuregulowanychwzapytaniumaja－ZaStOSOWanieprzepisyusta－Wy

zdnia23kwietnia1964r．Kodekscywilny．

xvII．WYKAZZALACZNIKOw

Zaねcznlknr1－0pisprzedmiotlユZamdwienia

Zalaczniknr2－Fomularzoferty

ZaIaczniknr3－Wz6rumowy

zaproszenleniestan。ⅥofdrtJrV′JnySlart・66Kodeksucywilnego，jakrdTtmiezmejestogtoszeniemw′rOZumiemuustaWyPrawo劾・m6wieii

publicznych・Inbmaqatamanacelu函cznlerOzPOZnani　∴∴∴∴　詮醗　4豊

RoZd机ell血c

Egz Nrl－alal関羽aPapl∝0▼m

E彫．Nr2－泳anmBIPIw／〇mjaeiek寄道cz哩l

Wykona近しu露aqtarska
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