
01sztyn，dnia19pamemika202lr．

prowad2mne na POdstawle　§　8　ReguamiLu udzielania zamdwieh publicznych

W WcjewddzkimInspektoracie Weterynarii w01sZもmie，WPrOWadzonego Zarza．dzeniem

Nr4／2021Wannihsko－MazurskiegoWqiew6dzkiegoLekarzaWeterynariizdmaO8marca

2021r・O WartOSci mnlqSZq niZ kwota okreSlona w art・2　ust・l pktl ustawy

ZdniallwrzeSnia2019r．P十aWOZam6wiehpublicznych

NAzWA POSTBPOWAmLA：dostawa serwera NAS na potrzeby WQjew6dzkiego

Inspektoratu Weterynarii w OIsztynie，　Znak sprawy：　Ⅵ町Ⅳ－A－

AGZ．2600．1．213．2021．RG．LC

I．　NAZWAORAZADRESZAMAWAJACEGO：

SkarbPahstwa－WQiewbdzk‖hspektoratWeterynariiw01sZもTnie

ul．SzeulrChSzereg6W7，10－07201sZbm，

NIP：739－020－71－54，REGON：000092663，tel∴（089）5241450，
＊e－mail：dokorespondenqlWSPraWiezam6wiehpubhcznych：

WiwoIsztvnの01sz［vn．wiw．笈OV．Pl

＊adresstronyintemetow匂Zamawi萄acegohttps：／／W．01sztvn．wIW．象0V．pl

II．　0PISPRZEDMIOTUZAM七時VIENIA：

1．Przedmiotem zamdwieniaJeSt dostawa serwera NAS na－POtrZeby Wqiew6dzkiego

InspektoratuWeterynahiw0ls2互Tnie．

2．Szczeg6bwy opIS PrZedmiotu zam6wienia＿　OraZ Warunki realiza＿qi przedmiotu

Zamewieniazawierazalaczniknェldozapytaniaofertowego．

3．Przedmiot umoⅥy Ob匂m可e dostawe sprzetulraZ Z mOntaiねmi uruchomieniem

SPrzetu．

4．ZamawlaJa＿qyniedopuszczamoZliwoSciskIadaJhaofertczeSciowych．Zamdwieniemusi

zostaezrealizowanewcaIoSci．

5．NaZWaikodwed士ugWsp61negoSbwnikaZamdwieh（CPV）：

KodCPV：48820000－2－Serwery

6．Zam毛LWiafa y nie dopuszcza skIadama oferty na＿Wybrane pozyQje asortymentowe．

WykonawcazobowiazanyJeStWyPehiewszystkiepozyde asortJmentOWe fomularza
OfeHy．

IH．WARUNKIREALIZACJIZAMOwIENIA：

1．TerminreaJizaqizam6wienia：5tygodJhoddniazawarciatmlOWy．

2．Mi匂sce dostawy w dmach roboczych od poniedaialku do platku w godzinach

8．00－15．00．0sobadokontaktuRados圭awGrochowalski，tel．663997906．

3．Wkonawcazobowiaz nyjestdostarczyeproduktynaw圭asnykosztiry2yko．

Ⅳ．∴∴WARUNKIUDZLALUWPOSTBPOWANIUORAZOCENAICHSPELNIENIA

l．ZamawiaJaCyniesta：WiawartLnk6wudziahJWPOStePOWaniu・

2．0fertyWykonawcew，WStOSunkudokt6rychotwartolil駅TidacjelubktdIyChupadZoSe

Og壬oszono，ZWyj祉klem Wykonawcdw，kt6rzypo ogbszeniu upadloScizawarHukIad

ZatWlerdzony prawomocnym postanowieniem sadu，JeZeli ukiad nie pr2eWidlbe

ZaSPOkq7eniawlerZyCieliprzezlikwidade majatku upadtego，nie zostanarOZPatrZOne

PrZeZ Zam那栂acego na dalszym．．etapie badania ofert・Zamawiaja－Cy ZWeryHkuje

POWyZsze na podstawieinformaqlZaWartyCh w Centraln匂InfomacjiKrajoweg？

Rもestru Sadowego dostepnychna＿StrOnieintemetow匂MinisterstwaSprawiedliwoScl

httDS：／／ems．ms．gOV．Dl（Infomaqii odpowla＿d勾acej odpISOⅥ正aktualnemu z R匂estru

PrZedsiebiorc6wpobraneJnaPOdstawieust．4ust．4aaustawyzdllia20slerPnia1997

r．o Krajowym R匂estrze Sadowymlub na podstaWieinfomacji zawartych
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wcentralnqEwidencjilInfomacjioDziakilnoSciGospodarczqdostepnychna－StrOnie

intemetoweihttps：／／prod．cedig・gO、′・pl・

V．DOKUMENTYORAZOSwIADCZENIA，JAKIEMAJADOSTARCZY（三WYKONAWCY

l．Do ofertynaleZyzalaczyenastep可ace dokmmenty，ZgOd・hezfomaprzyfetaprzez

Wykonawce：

1）WyPehlionaipodpisanaoferte，

2）pehomocnictwoOeZeliprzewiduje）・

2．ZamawiaJaCyWZyWaWykonawcbw，kt6rzywrazzoferta．nieztoZynpehomocnlCtW，lub

zIoZyliwadliwepemomocnictwa，doichzloZenia－WⅥyZnaCZXmymtermirhe，Chybaをe

mimoichz士OZeniaofertaWykonawcyniebedziepodlegaねrozpatrzeniu・

3．ZamaWlaJaCyjednokrotniewzywadouztuPehieniadokLmentu・

4．PehomocnictvITauZuPehhane nawezwanie ZamawiaJaCegO naPOdstawie rozdziam

Vust・2，muSZa，ZOStae2Zo20neWWyZnaCZnnymterminieiwformiewskazaneJPrZeZ

ZamawiaJatCeg0．

5．0ferta工五epodlegauzupehheniu・NiezloZenieofertylubzkkeI止ewformieinnejniZ

wskazana w rozdzialeIX ust．3　skutkowae bedzie nierozpatrzeniem Oferty

Wkonawcynadalszymetapiebadanla・

6．Wkonawcawskai場WOfbrcle，ZeZedokumentokreSlajacyzasa－dyrepre26ntaCjioraz

osoby upravvnione do reprezentacji sa dostepne za pomoca bezpZatnych，

og61nodostepnychbazdanychhttDS：／／prod・Cedig・只OV・Pl／httDS‥／／ems・mS・gOV・pl

VI．INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANLA SIB Z WYKONAWCAM ORAZ

PRZEKAZYWANIEOSwIADCZENIDOKUMENTOw

l．Korespondenqiedotyczacazam6WieniaWykonawcaiZamawiajacymogaprzekaiyWae

w fom五e pisemnej，faksem na nr‥（089）52414　771ub droga elektroniczna：

WiwoIsztvnのoIsztvn．wiw．gov．p1

2．0sobaupra八Tnionadokontakt6wzWykonawcamijest‥PaniLuizaCytarska（SPraⅥy

fomalne主　Pan Ra－dosIaw Grochowalski oraz Pal五　Katarzyna BiaIek（SPraWy

merytoP㌣me）odponied注alkudopi祉kuwgodz・8・00‾15・00・

3・ZamaWlaJaCy ZaHliennie dopuszcza porozumiewallie sie droga mailowa na adres：

wiwoIs2，tVnのoIsztimkovpllub adm・ZamOWieniamov・Pl（SPraWy

proceduralne∴WySylaniezawiadomieflitp・）

4．Korespondendapowinnabyeopatrzona－Znakiemspra－Wy・

VH．ZMIANATREScIZAPYTAN］ADOSKLADANIAOFERT

l・Zamawi華甲mOZewkaZdJmCZaSie，PTZedupbwemtemmuSktadaniaofert，Zmienie

trese nmlqSZegO ZaPytania・Dokonane w ten sposeb uzupehlienie stanie sle

integralnacze cl雀ZaPytemia・Jednocze niedokonanazmianazostanleZalIheszc2X）na

nastronieintemetowqZamaviaJaCegO．

2．JeZeli w przypadku zmiany treSci zapytania niezbedny jest dodatkowy czas na

wprowadzenie zmian w ofertach，ZamawiaJatCy PrZedhlza termin skIadanla・Ofert

iinfom可eotimⅥykonawc6wzamieszczajacinfoma（彊nastronieintemetowej・

VIII．TERMINZWIAZANIAOFERTA

Wykonawcajest zv鋒ZZ ny Oferta przez30dni，POCZaWSZy Od dma upbwu terminu

sk王adaniaofert．

IX．　0PIS SPOSOBUPRZYGOTOⅥTANエA OFERTY

l．Wykonawca＿POnOSiwszelklekosztyzwiaiZaneZPrZygOtOWamemizbZeniemoferty・

2・Wykonawca rPa PraWO ZbZye tylko jedna oferte，W PrZyPadku zlOZenia przez

WJ五〇nawcewleC匂niZjednejoferty，Zadna－ZOfertniezostanierozpatrzonawdalszym

ba＿daniu．

3．0ferty skIada sie w je2yku poIskjm，W formie pisemnej（Zわ20nej w siedzibie

Zamawiaja．cego）lubwfbmie elektronicznej opatrzonもkwalifikowanympodpisem
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elektronicznymlubzaufamm／osobistSmlub wpostacielektronicznejjako skan

OfeHy．

4・OfertaioWiadczenia musza bye podpisane pr誓OSObe／OSOby uprawnione do

repre26ntOWaniai skIadanla OSwiadczeh woliwlmeniu Wykonawcy・Wykonawca

WykaiだZamawiajacemuumo∞Waniedozk2enia－Oferty，WPrZyPadkuspdIIdcywihei

mozetobyeumowaspdⅡdcywiJn匂ajeZeliztreSdlmOWySP批iniewynikastosow誓

umocowaniedanegowsp61nikalubwspdlnik6W，dlawaZnoSciofertykoniecznejestjq

POdpisanie przez wszystkich wspdlnikew aユbo wsp61nika umocowanego w drodiクe

Odrebnejuchwaiywsp6hLik6W，StanOWiacejzalacznikdoumowysp6批＿CyWilnei，badZ

teZprzezpehlOmOCnikaL

5・W przypadku，gdy oferte podpislje pehomocnik，do Oferty naleZy zalacqye

PehomocnlCtWO rOdzaiowe do reprezentowania Wykonawcy w niniqs2ym

POStePOWaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu．

Pehomocnictwo musibye przedstawione w oryginalelub notanalnie potwierdzonej

kopii（dopuszcza sie skan主Wymagane，anie zb20nelub wadhwepehomocnictwa

SkutkowaebedanierozpatrzeniemoIertywdalszymbadaniu．

6．0fertamusizawieraC：

1）oznaczenieWykonawcy（nazwaisiedziba），

2）cenewrazzpodatIdemVAT，POdanaCyfrowoisbwnie，

3）imeinfoma乎niezbednedoocenyoferty・

7・Wykonawca－mOZe PrZedupbrwem terminu do skZadania ofertzn五enielub wcofa＿e

Oferte．

8．Zamawiajacyinfomuje，i20fertyskIadanewpostepowaniusajawne．

9．Wszelkie zmユanyWtreScioferty h，OPraWld，PrZekreSlenia，dopiski）naniesione przez

Wkonawce po sporzadzeniu oferty powinny bye podpisanelub parafowane przez
OSObepodpisujacaof誼C，WPrZeCiiVPymWyPadkuniebedauwzgledniane・

10・WielkoSCiukZadzalaczonegodonlmqSZegOZaPytEmiawzoruofertymoZezostaeprzez

Wykonawcezmieniony言ednaktreSeofertywinnaodpowiadaetreScizapytania．

11・W tl－akcie prowad2mnegO POStePOWania nie podlegaJalHaWnieniuirlbma匂e

StanOWlaCe tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepIS6w ustawy z dnia

16kwietnia1993r・92WalczaTiLl．nieuczc乎ejkonkuren辞Pz・U・Z2020r・POZ・1913），

jeZeliWykonawca，nleP62m匂mzwterminieskIadaniaofert，ZaStrZeg壬orazwyk該iI，

Ze nie mogabye one udostepniane，ZaⅥ高批kiem zawartldh w ofertachinfoma匂i

dotyczacych‥naZWy（五my）Wykonawcy‥ijego adresu ceny，termmu Wykonania

zam6wieniapubHcznego，OkresugwaranqliwmkbwpIatnoSci．

X．　MIEJSCE ORAZTERMIN SKZIADANIAOFERT

l．0fertyskIada＿Sie：

1）w formie pisemLn j na adres Zamawi勾acego－uL Szarych Szereg6W7，10－072

01szlYnlub

2）zapoSrednictwemfaksu－nrfaksu（089）52414771ub

3）pocZtyelektI’Oniczn匂－e－mail：WiwoIsztvnの01sztvn・Wiw・gOV・p1

2．TerminskZadaniaofertupbTWadnia28pa乞dziernika202l r．°godz．09．00．

3．0twarcla Ofert dokonuje sie w dniu，W kterym upb7Wa termin skZadallia ofert

W danym POStePOWaniulub dnia nastepnego，gdy tern止n skZadania ofert zostal

WyZnaCZOnydokohcadnia．

4・Ofertazね20naPOuPbwieWZnaCZOnegOPrZeZZZamaWiaja・CegOterminuniepodlega

badaniui ocenie．0fakcie tym poⅥdadamla＿Sie Wykonawce，kt6ry zb勾TI oferte po

terminieskIadaniaofert（e－mailowo）．

L Cenabrutto ofertypoⅥ五mazawieraewszystkiekoszty言akie Zamawiajacybedzie

誓uSia圭PonieSeprzyrealizaQjizamewlema，ZuWZglednieniempodatkuodtowarew
luShlgVAT，koszt6wtransportudosiedzibyZamawiaJaCegO，myChopktipodatk6W

－zuWZgledllieniemewentualnychupust6wirabatew．
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2．ZamawlaJaCyWymaga－，abywszystkie cenybytypodanezzaokragleniemdo dwdch

m埋SCPOPrZeCinkuzgodniezmatematycmymlZaSadamizaokェaglania，匂∴

1）utamekkohcza．cysiecyfra＝OdOdo42aohaglienaleZywd61，

2）u士amekko丘czacysiec）舟aod5do9zaokra・glienaJeZywg6re・

3・Cena powinna・by wyraZona w zbtych poIskich，nie dopuszcza sie prowadzenia

rozliczehwwalutachobcych・

XII．　0PISKRYTERIOWISPOSOBUDOKONYWANIAOCENYOFERTY

l・PrZy VVborze najkorZrStniejszej oferty Zamav両acy kierowaI sie bedzie

nastepuacymikryteriamliichⅥ干gami：

ZaofertenaikorzystnlejszazostanleuZnanaOfertazawieraJatCan勾korzystni匂SZybilans

Punktdwwkryteri6W：

・Cenabrutt00ferty－Kl

・Czasreakqiinazg圭oszenieawarii－K2

Powvzs �郊nn軸e �riomZamawiaiacvprzvpisaIna＿StePuiace2maCZenieorazspos6boceny： 

∴i高くし高宮…：： �＼蕪壌敦瀬然／ �／譲細鰹滋浮華諒 ：∴圧点同：∴ ：∴用品主I古い：：∴ �：∴SP点心単車早y∴∴ 
諒頑頑滋語頭譲膿譲轟績漆∵ 

Kl－Cena bruttoofertlr �80％ �80，00 �CenanaJniZszazewszystkichofert 
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％ 

cenaofertvbadanei 

K2－Czas �20％ �20，00 �najkrdtszyCzaSreakcjina 

reakdina ���Zgloszenieawariizewszystkichofert 
Zgわszenie ���K2二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一Ⅹ100pktx20％ 

awahi ���cza＿Sreakciiofertybadanei 

RAzEM �100％ �100 � 

Ca比owitaliczbapunkt6W，jakaotrzyma－Oferta，ZOStanieobliczonawgponizszegowzoru：

K＝Kl＋K2，gdzie：

K－Ca王kowitahczbapunktdw

Kl－PunktJTuZySkanewkryteriumK1－，，Cenabruttooferty”

K2－Punktyu2ySkanewkryteriumK2－。CZaSreakdina－Zgねszenieawarii’’

Ocena punktowa w kryterium Kll）Cena brutto ofertyl）zostanie dokonana na

podstawie屯czne〕Ceny Ofertow匂brutto wskazanq przezWykonawce wfomularzu

ofertyprzeHczonawedhlgWZOruOPISanegOWtabelipoⅥyZeJ・

Ocena punktowa w kryterium K2，，CzaS reakcji na zgIoszenie awarii”zostanie

dokonanawgzasad：

Minimalny czas reakcjinazgIoszenie awarilⅥynOSi：min・2godziny odmomentu

zgIoszenia，maksymalny　4　godziny・Przez czas reakcji na zgわszenie awarii

ZamaR袖a？reZuヰeczas，ktdryupbTrlieodmomentuzg土oszeniausterkisprzetudo

chwmp（刀aⅥenlaSleWSiedzibieZamawlaJaCegOWkwamkowanegosemisanta，kt6ry

sprecyzuJerOdzajusterkiipodejmiedalszekrokizmierzaJaCedojgusunleCla・

2．ZamawlaJa，CydokonaobHczehzdokladnoSciadodw6chmiqscpoprzecinku・

3・Zam釧埴acydokonapoprawyoczywistycho÷nykkpisars虹chirachunkowchlub

innychomy士ekniepowodl彊cychistotnychzmlanWtreSciofert・

4．Zamawi勾acymoZeZadaeodWykonawc6wdodatkoⅥyChW扇aSniehdotyczacychtreSci

ZIoLonychofertidokument6W・

5．W toku badaniai oceny z土020nych ofert ZamaWiajacy moze wezwa（三Wykonawc6W，

ktdrzyniezわあTliwymaganychdokumentdwalbozb勾IidokumentyzawieraJaCebIedy，

doichzb乞eniawⅥyZnaCZOnymteminie．

6．zamawlaJaCymamOZliwoSezwrGcenlaSiedoWykonawcyoudzielenleWyiaSnie五言eSh：

1）ce‡laOfertywycL＊esleraLaconiskawstosunkudoprzedmiotuzamdwi専a（przez

ra誓COniskacenenaleZyro2unheesytuade，gdycenaofertyjestnlZSZaO CO

naJmni匂30％odSredniej anTtmetyCZnef cenws2yStkichzbZonychofertlubcena

oferbTjestniZszaoconajmni匂30％odszacunkoweiwartoScIZamewienia），1／lub
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2）treSeofertyjestniespQjnalubbudziwatpliwoSciZam的i三重CegOCOdomo址woSci

Wykonaniaprzedmiotu zam6WieniaiZgOdnie zrwymaganlamiokreSlonymlPrZeZ

ZamawlaJaCegOlubwynikajacymizodrebnychprzepISGw．

7・Wtakiもsytua箪Zamawiaja－ym。2ezwr6ciesiedoWykonawcywformiemaHowej

O udzielenieW扇aSniehlub zbZenie dowod6W、yCenyelementbwofertymajacych

WPbTWnaWySOkoSeostateczneicenyoferty．

8・DopuszczasienegodowaniezWykonawcami（pisemne）cenipozostとLbTChelementbw

Ofert2，ねionychwⅥynikuprzeprowadzonegorozemaniarynkuwprZyPadku，gdy：

1）najnibs？aZaOf：reW竺aCenaPrZekraczaWySOkoSeSrodk6wprzemaczonychna

realizaqezamdwlenla；

2）wzamewlen÷uzyskanoofertJrztymisamymicenaHh；

3）bilanscenylmnyChkryteri6wodnoszacychsiedoprzedmiotuzam6wleniajest

taki saln．

9・ZprzeprowadzonychnegoqaqlSPOrZadzasieprotok6左znegoqaql・

10・NiejestdopuszczahebywefekcienegoqaqluZySkano cenemniq korZyStnaniZ

Zわ20naPlerWOtnle．

XIIL ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA　　－　　WYBOR OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ，ZAMKNIECIELUBUNIEWAZNIENIEPOSTEPOWANIA

l．ZamawlaJaCyOdrzucaoferteWykonawcy，JeZell：

1）jejtreSenieodpowiadatreScizapytaniaofertowego（np・jestniepodpisana），

2）jest niezgoda z＿OPisem PrZedmiotu zamGwienialub zawiera zmian宅OPisu

PrZedm王otuzamowlenla，

3）Wykon誓：Canieuzupehitdokument6wlubniezto却WyjaSniehnawezwanie

ZamawlaJaCegOWWyZnaCZOnymterminie．

4）zIo20naPr？eZWykonawcewliczbiewiekszejni2jednaoferta・

5）jestniewaznana＿POdstaWieodrebnychprzepisdw，

6）WykonawcawkonaねienaleZycienarzeczZamawiajacegozam6wieniapubliczne，

WSZCZegdlnoSci：

－niewykonaIzamdwieniawum6wlOnymteminie，

－niedostarczJtprzedmiotuzamdwieniaowkSciwもjakoScilParametraCh，

－niewywla－ZyWaIsiewterminiezwamnkdwgⅥaranCjilubrek匂ml，

－Wykonaユzambwienie，ktdrebybobarczonewadamlPOWOduja＿CymikoniecznoSC

POniesienia dodatkoⅥyCh nakIad6w nnansowych lub prac przez

Zamawla拒CegO．

7）za乎誓raZaco niska cenelub gdy Wkonawca nie zkZyt WyStarCZajacych

WyJaSmehIub z土020ne WyJaSnienia sa nieWyStarCZaJaCei cena nadal budzi

WatPhwoSciZamawla＝〕aCegOCOdomoZliwoScIWkonaniaprzedmiotuzam6Wienia

ZgOdniezwymaganiamisformubwanymiwzapytaniuofertowym．

2・Zamawla：〕aCy dokonuJe Wyboru najkorzystniejszq oferty zgodnej∴z opISem

PrZedmiotuzam6wienia，Zbをonq przezWykonawcespe圭nlaJaCegOWarunkiudziaIu

W POStePOWaniu，na POdstawie kryteri6W oceny ofert okreSlonych w zapytaniu

Ofertowym．

3．ZamawlaJaCy ZaStrZega SObie prawo do zamknleCla＿POStePOWania bez dokonania＿

Wyborunaikorzystniejszejoferty，nakazdymJegOetaPie，bezpodaniaprzyczyny．

4．ZamawlaJaCyuniewaZniapostepowanleWPrZyPadku：

1）gdy cena najkorzys血匂sz亭　Oferty．pr？eWyZsZy kwote，ktdra Zamaviajacy

PrZemaCZyIna sfinansowanle Zam6wlenla，Chyba Ze ZamawlaJaCy ZVieksZy te

kwote，

2）brakuofert（r6wniezzpowoduichodrzucenia），

3）gdySrodkipublicme，kt6rezamierzaIprzeznaczyenas五mansowaniecaIoScilub

CZeSCizam6wienia，niezostanamuprzyznane．

5．Niezwlocznie po Wyborze najkorzystni匂szej oferty Zamawl萄acy jednoczeSnie

ZaWiadamiaWykonawc6W，ktdrzyzkZyliofertyo：
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1）wborzeoferty専korzys血iefszej，POdajacnazwe（五me）alboimieinazvl震ko，

siedzibealbomdscezamieszkaniaiadresWykonawcy／6W，kt6rego／ychoferte

wbrano，uZaSadmenieJe∴Wyboru，a takZe punktade pr郷rZnana Ofertom

wkaZdymkryteriumocenyofertiねCZnaPunktaqe；

2）Wykonawcach，kt6rychoferty・五ezostabrr。ZPatrZOneは〉Oteminie，Odrzu℃One

itp・）Ⅵ誓ZuZaSadnieniem・

6・NieZWIocznlePOWyborzenajkorzystni匂szejofertylubwprzypadkuul幸Wa2nienia／

zamkI止eciapostepowarhaZamawiajcyzamieSciotymfakcieinromac準naSWq南

stronie－jeZelirozeznalherynku20StaIowszczetepoprzezumieszczemezapytania

ofertowego na stronieintemetowも　ZamaⅥ垂acego w BiuletynieInfomacii

Publiczn匂lubprzeSledoWykonawcbw，ktdrzyotrzymalizapyti避止e・ZarnaLWi斬Cy

poinformuje Wykonawc6w o dokonaniu、yboru oferty najkor2yStniejsz匂，

przesy萌acinformaqenaadrese－mailovyWykonawc6wpodanywofercie・

xIV．INFORMACJA O FORMALNOScIACH，JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEと′NIONE

POWYBORZEOFERTYWCELUZAWARCIAUMOWY
l）Zaman垂acypoinfomujeWyk。naWCe，kt6remuzostemieudzielonezam6wienie，

omle〕SCuiterminiezawarciaumoⅥy・

2）WykonawcaprzedzawarciemumoWPOdaⅥ誓elkieinfomaqe niezbedne do

wypehieniatreSdumowynawezwani－eZamawlajalCegO偉OSObeYZnaCZOnado

Z卿arCiarlmOWy，daneosobyupowaLnionejdokontaktuzZamawiajacymitpら

3）ZameNia：LgtCy m。Ze wyazie zgode na korespondencJjne zaw誓Cle umOWy

（W forHhe elektronicznq　－jako pdP・W takLもsytuaCji ZamawlalarCV prZeSlepr扉a
4）JeZ（光一　ZmStanie ybrana oferta Wykonawcdw wsphie ubieg＊cych sie

o udzielenie zamowienla，Zamawla．摩tCy bedzie Za．dal przed zawarclem umOⅥy

wsprawiezam6wieniapublicznego：

a）kopii umowy regu巾acej wsp6Zprace tych Wykonawc6W，Wk6r匂m・in・

zostanieokreSlonypehomocnikuprawnionydokontald6wzZamaWiaJaCym

。raZ dowystawiania dokumentdwzw五azanych zp址noSciami・P望CZym

termin，najakizostala zawartaumowa－，nle mOZe bye kr6tszyniL termm

realmcfizambwienia・

5）Nied。Pehlenie powyzszych fomalnoSci przez wybranego WykonaiVCe bedzie

potraktowane przez ZamawiaJaCegO jako niemoZnoSe zawarcla umOWy

wspraWiezam6wieniapublicznegozprzyCZJmleZacychpostronieWykonawgT・

XV．　0CHRONADANYCHOSOBOWYCH

Zgodniezart．13ust．liust・2rozpor2atd歓訂正eParlamentuEuropejskiegoiRady付E）

2016／679zdnia27kwietma－2016r・WSPrai諒eochronyosdb島村CZnyChw狐aZm

zprzetwarzaniemdanychosoboⅥyChiwsprawieswobodnegopr2ePbwutakichdanych

orazuchyleniadyrekty．wy95／46／WE（Ogblnerozporzadzenie o ochroniedanych）Pz・

Urz．UE Ll19204．0．2016rっstr．l orazDz．Urz．UEL127223・05・2018r・Str・2）

Warmihsko－MazurskiWcjew6dzkiLekarzWeterynariiw0lsztynieinfom可e，Ze：

1．Administratorem Pani／Pana danych osoboⅥyCh jest WQjewbdzId］hspektorat

WeteDTnariizsiedzibawOIsztynieuLSzalyChSzeregdw7，10－07201sztlm・

2．KontaktzinspektoremochronydanychwWqiew6dzkimInspektora・CieWeterynarii

w0lsztynle naStePuje za pomoca adresu e－mail‥　rOdoの01sztvn・WIW・gOV・Pllub

korespondencyjnienaw／wadres・

3・Pani／Panadane9SOboweprzetwarzanebedawceluprzeprowadzeniaPOStePOWania

oudzieleniezamowienia＿naPOdstawiea＿rt．6ust．lht．crozporza．dzeniaLPodstawa．

przetwarzaniaJeSt Obowia・Zek prawny stosowar五a sfomalizowanych procedur

udzielamiazamewiehpublicmych spoczywaJaCynaZamawiaJaCymjakojednostce

sektora丘nansewpublicznych．
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4・DanePani／PanamogabyeudosteppianeprzezWqiew6dzkiInspektoratWeteryna享

w OIsZtJmie podmiotom upowaZnlOnym do uzyskanlainformaql na POdstawle

PrZePIS6wprawa・

5・Pani／Panadane．osoboweniebedaprzekazywanedopahstwa廿zeciego／Organiza車

miedzynarodoweJ・

6・Panl／Panadaneosobowebedaprzetwarzanaprzezokresniezbednydorealizaqii

wskazanego w pkt　3　celu przetWarZanla OraZ∴WyPe土nienia obowiazku

archiwiza＿Cy］negO，WynikajacegozobowiazuJaCyChprzepIS6wprawa・

7・Posiada Pani／Pan．prFWO dostepu do treSci swoich dalVCh9raZ PraWOich

SPrOStOWanla，uSunleCla，Ograniczeniaprzetwarzania，PraWOWnieslenlaSPrzeCiwu．

8．Ma Pani／Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowch，gdyuznaPani／Pan，iZ przetwarzanie danych osoboWyCh Pani／Pana

dotyczaCyCh narusza przepISy Og61nego rozporzadzenia o ochronie danych

OSObowychzdnia27kwietnia2016r・

9．DaneudostepnioneprzezPania／Pananiebedapodlegalypro五lowaniu．Pani／Pana

daneniebedaprzetwarzanewspos6bzautomatyzowany・

XVL POSTANOWNIENIAKONcowE

l．ZamawlafacynieprzewldlDeZaliczek・

2．ZamawlaJaCynieprzewid可eskladaniaofertwa－IiantoⅥyCh・

3．ZamawlaJaCynieprzewidujeudzieleniazambwieniauzupeInlaJa．CegO・

4．0dczynnoScidokonanychprzezZamawlaJaCegOWtOkuniniqszegopostepowania，

WtJmCZynnO呼Wyborunajkor2yShejszejofertyorazzamknieciapostepowania，

WykonawcomnlePrZyS土ugujeodwoanie・

5．W sprawach nieuregulowanych wzapytaniu majazastosowanie przepisyustawy

zdnia23kwietnia1964r．Kodekscywilny．

XVII．WYKAZZALACZNIKOw

ZaIaczniknr1－0pisprzedmiotuzam6wienia

ZaねCZniknr2－Fomularzoferty

Zaねczniknr3－Wz6rumowy

Zaproszenleniestanowiofertl′WmySlalt・66Kodeksucywilneg。，jakr6∇mleZnleJeStOgioszeniem、、rOZumieniuustawyprawozam6Wieli

put追cznych．【nfomaciatamanaceluW崎czI竜rozpoznanie呼止u・

WARM周SKO－MAZURSKI

0蛍）！SKlerOLUrl決αZQmq魅力のqcegO近bosobg

ljpOl。aZnlOnqp彫eZmegO
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