
01sztyn，dnialOHstopada202lr．

ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone na podstawie　§　8　Regulaminu udzielania＿∴Zam6wieh publicznych

w Wqjew6dzLhnInspektora＿Cie Wetenmarii w01sztynie，WPrOWadzonego Zarzadzeniem

Nr4／2021Warmihsko－MazurskiegoWcjewedzkiegoLekarzaWeterJmariizdniaO8marca

202l r．o wartoSci mme］SZq niZ kwota okreSlona w art．2　ust．l pktl ustaWy

zdniallWI－ZeSnia＿2019r．Prawozamewie五publicznych

NAzWA POSTBPOWANn：dostawa sprzetu komputerowegoi multimedialneg°　m

POtrzebyWQjew6dzkiegoInspektoratuWeterynariiwOIsztynie，maksprawy：WTⅣ－A－

AGz．2600．1．255．2021．RG．LC

I．　NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO：

SkarbPahstwa－W句ewedzkiInspektoratWeteIynariiw01sZTtynie

uL SzaJyChSzereg6W7，10－07201sztyn，

NIP：739－020－71－54，REGON：000092663，tel∴（089）5241450，
＊e－mail：dokorespondenqlWSPraWiezam6Ⅵ江ehpublicZmyCh：

WiwoIsztvnの01sztvn．wiW．gOV．Pl

＊adresstronyintemetoweiZamawiaja＿CegOhttps：／／www．01sztvn．wiw．gov．pl

H．0PISPRZEDMOTUZAMOwIENIA：

1．Przedmiotemzamdwienia＿jestdostawasprzetukomputerowegoimultimedialnegona

POtrZebyWQjew6dzkiegoInspektoratuWeterynaェ“iiw01sZもmie．

2．Szczeg6　wy opIS PrZedmiotu zam6wienia oraz warunki reaJj2aqi przedmiotu

zamdwleniazawierazalaczniknrldozapytaniaofertowego．

3．Przedmiotumowyobqmue：

a）CzeSenrl：dostawasprzetu；

b）CzeSenr2：dostawasprzetuwrazzmontaZemijegouruchomieniemoraz

PrZeSZkoleniepracownikaZ∴2／akresuobshlgisprzetu．

4．ZamawiaJaCyPOdzieliZzam6wienienaczeSciidopuszczaskZadanieofertczeScェowych：

1）CzeS nrl－Sprzetkomputerow

2）CzeSenr2－Sprzetmultimedialny

wiloSciachioparametrachokreSlonychwzaIaCZnikunrldozapyt：uliaofertowego．

5．NazwalkodwedmgWspdlnegoSIownikaZamdwieh（CPVI：

KodCPV：30236000－2－RdZnysprzetkomputerow

32322000－6－Urzadzeniamul血nedialne

6．ZamaWiajacy nie dopuszcza s比adania oferty na wbrane pozyde asortymentowe．

WkonawcazobowiazanyjestⅥyPehhewszystkiepozyde asortymentowefomularza

OferbT．

IIL WARUNKIREALIZACJIZAMOwIENIA：

1．Terminre址izaQiiZamdwienia：2tygodnieoddniazawarciaLtumoWy・

2．Mi匂sce dostawy w dniach robocZyCh od poniedzialku do pi祉ku w godzinach

8．00－15．00．0SobadokontaktuRadosIawGrochowalski，tel．663997906．

3．Wykonawcazobowiazanyjestdostarc2yeproduktynawZasnykosztiryzyko・

Ⅳ．　WARUNKIUDZ此UWPOSTEPOWANIUORAZOCENAICHSPELNIENIA

L ZamawiaJaCyniestawiawarunkbwudzia士uwpostepowaniu．

2．0fertyWykona＿WC6W，WStOSunkudokt6rychotwartolikwidaqelubkterychupadねSe

Ogねszono，ZWyj祉kiemWykonawcdw，ktbrzyp00gbsz専uupadloScizawarliukIad

ZatWierdzony prawomocnym postanowieniem sadu，JeZeli ukZad nie przewiduje

ZaSPOkqienia＿Wler勾rCieHprzezHkwidaqiemaj祉kuupadlego，nie20StanarOZPatrZOne

PrZeZ ZamaJWiajacego na dalszym etapie badaJ〕－ia ofert・Zamawiajacy zweryhkuje
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POWyZsze na podstal元einfomadizawartych w CentralnもInfoma（jiKraJOWeg？

RejestruSadowegodostepnychnastronieintemetoweiMinisterstTaSprawiedHwo cl

https：／／ems．ms．gov．Dl哩ma〔ji odpowiad勾acもOdpisowi aktualnemu z Rejestru

przedsiebiorc6wpobraneJna－POdstawieust・4ust・4aaustawyzdnia20sierpnia1997

r．o KrajoWym R匂estrze Sadowymlub na podstawieinformadi zawartych

WCentralnejEwidendiiInfoma＿qioDziaIalnoSciGospodarcz匂dostepnychnastronie

intemetowejhttps：／／prod．cedig∵gOV．Dl．

V．DOKUMENTYORAZOSwIADCZENIA，JAKIEMAJADOSTARCZYeWYKONAWCY

l．Do ofertynale勾rzala．czye nastepujace dokumenty，ZgOdnie zfomapr神南taprzez

Wkonawce：

1）Ⅵ研⊃ehionaipodpisanaoferte，

2）pehomocnictwoOeZeHprzewiduje）・

2・ZamawiajacywZyWaWykonawc6W，ktdrzywraz．zofertaniezIbZylipehom9Cnictvlub

zlo勾Tliwadliwepehomocnictwa，doichzbZenlaWWyZnaCZOnymterminie，ChybaZe

mimoichzbZeniaofertaWykonawcyniebedziepodlegaIarozpatrzeniu．

3．2amawiaJaCyjednokrotniew勾rWadouzupehieniadokumentu・

4．PehlOmOCnictwauzupehiane nawezwanle ZamawiaJaCegO na POdstaJVie rozdziah

Vust．2，muSZaZOStae21020newwyznaczonymterminieiwforH止ewskazanqprzez

ZamawlaJaCegO・

5．0fertaniepodlegauzupehieniu．NiezIoをenie ofertylub zIoをeniewfom五einnej nii

wskazana w rozdzialeIX ust．3　skutkowae bedzie nierozpatrzeniem OferbT

WykonawcynadalszJmetaPiebadania・

6．Wykonawcawskai冶W Ofercle，2e doklment OkreSlaja．cyzasadyreprezentaciioraz

OSOby upraWnione do reprezentadi sa dostepne za pomoca bezpIatnych，

ogOlnodostepnychbazdanychhttDS：／／prod・Cedi要言gOV・pl／htt13S‥／／ems・mS・gOV・DI

VI．INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAM ORAZ

PRZEKAZYWANIEOSwIADCZENIDOKUMENTOw

l．Korespondencjedotyczacazam6wieniaWykonawca－iZamawiajacymogaprzekaZyWae

W formie pisemn豆，faksem na－nr：（089）52414　771ub droga elektronicma：

wiwoIszt、m＠01sztvnmp1

2．0sobaupraLWl五〇nadokontaktdw2；Wykonawcamijest：PalliLuizaCytarska－（SPraWy

fomalne），Pan RadosIawGrochowalski（sprawmerytoryczne）odponiedzialku do

Pi祉kuwgodz．8．00－15・00・

3．Zama入ViaJaCy Zamiennie dopuszcza porozumiewanie sie droga mailowa na adres：

WIWOIsztvnの01sztvn．wiw．賃OV・1311ub adm・ZamOWieniaの01sztvn・Wiw・gOV・131（spra：Wy

PrOCeduralne，叩TSy圭arhezawiadomiehitp・）

4．Korespondenqa、POWinnabyeopatrzona2makiemsprawy・

VII．ZMIANATREScIZAmANIADOSKLADANIAOFERT

l・Zamawi華甲mOZewkaiZdymc2aSie，PrZedupbwemterminuskIadania－Ofert，Zmienie

treSe nlnlqSZegO ZaPytania．Dokona．ne w ten sposbb uzupehienie stanie sle

integralnaczeSciazapyt：mia・Jednocze niedokonanazmiana－ZOStaniezamieszczona

na＿StrOnieintemetowejZamawiaJaCeg0．

2．JeZeli w przypadku zmiany treSci zapytania niezbedny jest dodatkoⅥy CZaS na

WPrOWadzenie zmian w ofertach，ZamawiaJaCy PrZedhlZa termin skIadania ofert

iinformujeotymWykonawc6wzamieszczajacinformaqena＿StrOnieintemetowej．

VIH．　TERMINZWIAZANIAOFERTA

Wykonawcajest zwiazany Oferta przez30dni，POCZaWSZy Od dma up TWu terminu

skねdarliaofert．

IX．　0PIS SPOSOBU PRZYGOTOⅥTANIA OFERTY

l．VhTkonawcaponosIWSZelkiekosztyzwiazanezprzygotowanlemizbZeniemoferty．

2



2・WykonawcaIPa㌧PraWO Zk却e tylko jedna oferte・W PrZyPadku zね2enia przez

WykonawcewleCqniZjednejoferty，zadnazofert工五ezostanierozpatrzonawdals2ym

badaniu．

3．0ferty skねda sie w je2yku poIskim，W fbrmie pisemnej（ZIoZon匂　w siedzibie

Zamawiajacego）lubwfbnnie elektronicznej opatrzonもkwaliEkowanympodpisem

elektronicznymlub zaufanym／OSObistJmlub w postaci elektronicznejjako skan

OferbT・

4・Ofertai oSwiadczeIha musza bye podpisane pr誓OSObe／osoby uprawr止One do

reprezentowaniai skIadania oSwiadczeh woH wlmleniu Wykonawcy・Wykonawca

Wykai冶Zamawiaja＿CemuumO∞WmiedozわZeniaoferty，WPrZyPadkusp6Zkicywilnej

moZetobyCumowasp張出cy融nejajeZeliztreSdlmOWSP班dnieWynikastosow誓

umocowaェhedanegowsp61nikalubwsp61nik6W，dlawaZnoSciofertykoniecznejestj。J

podpisanie przez wszystkich wspelnik6w aユbo wsp61nika umo∞WanegO W drodze

Odrebneiuchwalywsp6hik6W，StanOWiacejzala．cznikdoumoⅥySP6抽dcywiln匂，badZ

teZprzezpehomocnika・

5．W przypadku，gdy oferte podpisIHe pehomocnik，do Oferty naJe勾r zaJ：aC2575

Pehomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w nlmqSZym

postepowaniu o udzielenle Zam6Wienia albo repreZTentOWania w postepowaniu・

Pehomocnictwo musibye przedstawione w oryginalelub notarialnie potwierdbOneJ

kopii（dopuszcza sie skan）・Wymagane，anie z壬020nelub wadliwe pehomocnictwa

skutkowaebedanierozpatrzeniemofertywdalszymbadaniu．

6．0fertamusizawierae：

1）oznaczenieWTkonawcy（nazwa－isiedziba），

2）cenewrazzpodatkiemVAT，POdanacy五Owoisbwnie，

3）imeinfomadeniezbednedoocenyoferty・

7．Wykonawca＿mOZe przedupbwem terminu do skkdania ofertzmienielub wy∞fae

OfeHe．

8．Zamawiaja．cyinfomuje，i20fertyskkdanewpostepowaniusa＿jawne・

9．Wszelkie zmianywtreScioferty h）OPraWki，PrZekreSlenia，dopiskj）naniesione przez

Wkonawce po sporzadzeniu oferty powjmy bye podpisanelub parafowane przez
osobepodpisujacaoferte，WPrZeCiwnymWyPadkuniebedauwzgledniane・

10．WielkoSeiukIadzaIaczonegodonirhejszegozapytania＿WZOruOfertymozezostaePrZeZ

Wykonawcezmj．eniony，jednaktreSeofertywinnaodpowiada－etreScizapytania・

11．W trakcie prowadzonego postepowania nie podlegaja ujawnieniuinformade

stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepISew ustawy z dnia

16kwietnia1993r・OZWalczaplunieuczciwejkonkmen垂（Dz・U・22020r・POZ・1913），

jeZeliWkonawca，niepoznlqniZwtemhnieskladaniaofert，ZaStrZeg壬orazwykazal，

2eIhe mogabye one udostepniane，ZaWyj祉kiem zawarBTChw ofertachinfoma匂i

doty誓CyCh：naZWy（丘my）Wykonawcy‥ijego adresu，Ceny，terminuwykonaIha

zamewleniapublicznego，Okresugwaranqliwarunk6wpZatnoSci・

X．　MIEJSCEORAZTERMINSKLADANIAOFERT

1．0fertyskladasie：

1）wfom五e pisem車na adres Zamawiajacego－uL SzalyCh Szereg6W7，10－072

01sztynlub

2）zapoSrednictwem玩ksu－nrfaksu（089）52414771ub

3）pocztyelektronicmej－e－mail：WiwoIsztvnの01sztvn・Wiw・gOV・D1

2．TerHlinskladmiaofertupbwadnia181istopada2021r・ogOdz・09・00・

3・Otwarcia ofert dokon亨e sie w dniu，W kl丘rym upbTWa teImin skZadania ofert

w danym postepowa－nlulub dnia nastepnego，gdy temin skIadania oferlニZOStal

WymaCZOnydoko正cadnia・

4．0fertazbZonapo upbrwie wyznaczonego przezZamawiajacego terminu nie podlega

ba＿daniui ocenie．0鬼kcie tym powiadamia sie Wykonawce，kt6ry z壬02yl oferte po

terlniniesktadaェliaofert（e－mailowo）・
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XI．　0PIS SPOSOBUOBI．ICZANIACENYOFERTY

l．Cena brutto oferty powinna zawierae wszystkie koszty言akie Zamawiajacy bedzie

musia圭ponleSC Pr2y realizaqlZam6wienia，Z uWZglednieniem podatku od towar6w

ius土ugVAT，koszt6wtrimSPOrtudosiedzibyZamawlaJaCegO，1nnyChopZatipodatk6W

－ZuWZglednieniemewentualnychupustdwirabat6W・

2・Z干草aWn劉ほPy、Wymaga，abywszystkiecenyby土ypodanqZZaOkra：gleniemdodw6ch

miqscpoprzecinkuzgodniezmatematycznymizasadamlZaOkraglania－，b・‥

1）u士amekkohcza＝CySiecy舟a：OdOdo42aokraglienaleZywd6圭，

2）uIamekko正czacysiecyfraod5do9zaokra．gliCnaleZywg6re・

3．Cena powinna＿by wyraLona w zbbTCh poIskich，nie dopuszcza sie prowadzenia

rozlicze丘wwalutachobcych．

XII．　0PISKRYTERIOwISPOSOBUDOKONYWANIAOCENYOFERTY

L Przywyborzenajkorzystni匂sz匂ofertyZamawlaJaCykierowaよslebedziePrzyWyborze

n勾kor2yStni匂szej ofertyZamawiaiaqrkierowa王siebedzienastepujacymikryteriami

lichw等？mi‥cenaOfertybmtt0－100％（najniZszacena）・

2．Zamawla〕aCydokonaobliczehzdokIadnoSciadodwdchmiqscpoprzecinku．

3．ZamawlaJaCydokonapopraWyOCZyWistych omytekpisarskichirachunkowychlub

innychomy壬ekniepowod高年cychistotnychzInianwtreSciofert．

2．ZamaLWiajacymoze乞adaeodWykonawcewdodatkowychⅥ萌aSniefldotyczacychtreScI

ZIoZonychofertidokumentdw．

3．Wtoku badaniaiocenyzb20nyCh ofertZamawla＝〕aCymOZe wezwaeWykonaWC6W，

ktdrzy nie zkZyli wymaganych dokument6w albo zわ2yli dokumenty2／aWieraJaCe

bIedy，doichzbZeniawwyznaczonymterminie．

4．ZamawlaJaCy ma mOZliwoSe zwr6cenia sle do Wykonawcy o udzielenie wyJaSnieh，

JeSli：

1）cepaofertywydajesieraZaconiskawstosunkudoprzedmiotuzam6中平a（PrZeZ

raza＿CO niska cene nale勾r rozumieC sytuaQje，gdy cena ofertyjest nlZSZa O CO

najmnief30％OdSredniejarytmetycznej cenwszystkichzねえOnychofertlubcena

OfertyjestniZsza9CO専mniも30％odszacunkowqwartoScizamdwienia），i／lub

2）treSeofertyjestnleSP（狙alubbudziw祉PliwoSciZamawi三重CegOCOdomo址WoSci

Wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganlami okreSlonyml PrZeZ

ZamawlaJaCegOlubwynikajacymizodrebnychprzepIS6W．

5．Wtakiq sytuadiZamawiajacymo乞ezwrecie sie doWykonawcywfomiemailow匂

o udziele工止e wyjaSnie五lub zねえenie dowodewⅥyCeny element6W oferty majaCyCh

wpbrwnawysoko560StateCZn匂cenyoferty．

6．DopuszczasienegodowaniezWykonawcami（pisemne）cenipozostaIychelement6W

OfertzbzonychwwynikuprzeprowadzonegorozeZmaniarynkuwprzypadku，gdy：

1）najniZs？aZaOfer9Wafa－Cena－PrZekraczaWySOkoSCSrodkdwprzeznaczonychna

reahzaqeza一m6wlenla；

2）wzam6wien叫uzyskanoofertyztymisamymicenami；

3）bilanscenylmnyChkIyteri6wodnoszacych sledoprzedmiotuzamdwieniajest

taki sam．

7．ZprzeprowadzonychnegoqaqlSPOrZa＿dzasieprotok6壬znegoqa（う1．

8．Niejest dopuszczalne byw efekcie negoqaqluZySkano cene mniej korzystna niZ

Z王020naplerWOtnie．

HII．　ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA　　－　　WYBOR OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ，ZAMKNIECIELUBUNIEWAZNIENIEPOSTBPOWANIA

l．ZamawlaJaCyOdrzucaoferteWykonawcy，jezeh：

1）jejtreSenieodpowiadatreScizapytaniaofertowego（np．jestniepodpisana），

2）jest niezgoda z．OpisFm PrZedmiotu zamdwienialub zawlera Zmane OPisu

PrZedn五〇tuzamowlenla，

3）WykonqYCanieuzupehiIdokument6wlubniezkZyIwyjaSniehnawezwanie

ZamawlaJaCegOWⅥyZnaCZOnymterminie．
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4）Z土020naPr？eZWykonawcewhczbiewiekszejniLjednaoferta・

5）jestniewaznanapodstawieodrebnychprzepisdw，

6）WykonawcaWykona壬nienaleZyciena－rZeCZZama下記aja－CegOZamewieniapublicZme，

WSZCZegdlnoSci：

－　niewykona zz n6wieniawumdwionymterminie，

－niedostarczy土przedmiotuzamewieniaowra ccIWejjakoSciiparametrach，

一niewywlaiyWalsiewtermirhezwarunk6wgwaranciilubrekqjml，

－Wykonalzam6wienie，kt6rebybobarczonewadamipowodljacymikoniecmoSe

POniesienia dodatkowych nakkdbw　五nansoWyCh lub prac przez

ZamawlaJaCegO．

7）za乎誓rajねCO niska cenelub gdy Wykonawca nie zkZyIwystarc2ajacych

WⅥaSnlehlub zbをOne wyJaSnienia sa nleWStarCZaJaCel Cena nadal budzi

W祉PliwoSciZamawiajacegocodomoZHwoSciwykonama＿Pr26dmiotuzamdwienia

ZgOdiiiezwymagE虹享misfomubwanymiwzapytemiuofertowym・

2．ZamawiaJaCy dokonue wyboru najkorzystniejsz匂　oferty∴zgodnも　z opisem

przedmiotuzamewienia，ZIoZon匂przezWykonawcespehiajacegow独unkiudzialu

W POStePOWalliu，na POdstawie kIyteri6W oceny ofert okreSlonych w zapytaniu

OfeHowym・

3．ZamawiaJaCy ZaStrZega＿SObie prawo do zamkniecia postepowania bez dokonania

wyborunajkorzystniejszejoferty，na－kaZdymjegoetapie，bezpodaniaprzyczyny．

4．ZamawiaJaCyuniewaimiapostepowaniewpr2yPadku：

1）gdy cena najkor坤Shiejsz亭　Oferty prZGWybs2y kwote，ktdra ZamaWiajaJCy

PrZemaCZy王na s血nansowanle Zam6wienia，ChybaZe Zamawiajacyzv垂ksZyte

kwote，

2）brakuofert（rdwnie乞zpowoduichodrmcenia），

3）gdySrodkipubHczne，ktbrezamierzalprzemaczyenasEnansowaniecaloScilub

CZeScizam6wienia＿，niezostanaEmuPrZyZnane．

5．Niezwbcznie po wyborze najkor25rStnieiszも　oferty Zamawiajacy jednoczeSnie

zawiadamiaWykonawc6W，kt6rzyzIo勾rliofertyo：

1）wyborze ofertynajkorZyStni匂sz匂，POdajacnazwe陣me）alboimieina－2mTisko，

siedzibeaユbomiejscezamieszkaniaiadresWykonawcy／bw，kt6rego／ych oferte

wybrano，uZaSadnienieJq Wyboru，a takZe punktade przyznana ofertom

wkaLdymkryteriumocenyofertiねcznapunktacie；

2）Wykonawcach，ktdrych ofertyniezost〔垂rrOZPatrZOne（PO terminle，Odrzucone

itp）wr誓ZuZaSadnieniem・

6・NiezwtocznlePOWybor2enajkorzys血ejszejofertylubwprzylつa－dkuunieWa五五enia／

zamknieciapostepowaniaZamaWiafacyzamieSciotJmfa－kcieinfomaqenaswQj匂

stronie－jeZellrOZeZnanierynkuzosta土owszczetepoprzezumieszczeniezapytania

ofertowego na stronieintemetowej Zamawiaiacego w BiuletynieInfomadi
Publicznejlubpr従SledoWykonawcOw，ktdrzyotrzyma－Li2aPytemie・Zamawiajacy

POinfom可e Wyko雪aWC6W o dokonaniu Wyboru oferty najkor？Shi匂szq，

pr従Sy埴aeinfomaqenaadrese－mailoⅥyWykonawc6wpodanywofercle・

XⅣ．INFORMACJA O FORMALNOScIACH，JAKIE POWINNY ZOSTA（〕DOPELNIONE

POWYBORZEOFERTYWCELUZAⅥTARCIAUMOW

l）　ZamawiajacypoinfomujeWykonawce，ktOremuzostanieudzlelonezam6wienie，

OmlqSCuiterminiezawarciaumowy．

2）　Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkieinfomaqe niezbedne do

WyPehieniatreSciumoWnaWeZWanieZamawi祖cego（匂・OSObewyZmaCZOnado

zawarclaumOWy，daneosobyupowaZnion匂dokontaktuzZamawi劉aCymitp・）・

3）Zaman垂acy moZe wyrazie zgode na korespondencyine zaw誓Cle umOWy

（w formie elektronicznq　－jako pd年　W taki匂　sytuacji ZamawialaCV PrZeSle

przvgotowana umowe wraz z zalacznikaml W fomacie PDF orazinstrl－kcia

POStepOWaruaL
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4）Je如　zwstanie　平brana oferta Wykonawc6w wsp6hie ubieg却gTCh sie

o udzielenie zamowienla，ZamawiaJaCy bedzie ZadaI przed zawarclem umOW

WSPraWiezamdwieniapubhcznego：

a）　kopii umoWy regul可acq wspbbrace tych Wykonawc6W，Wktdrei m・in・

zostanieokI－eSlonypehomocnikupraJⅥhonydokontaldbwzZama－WlaJaCym

OraZ dowystawiania dokumentOwzwi徴ZanyCh zpIatnoSciaml，PrZy CZym

termin，najaki zostala zawarta umowa，nie moZe bye krC）tS勾γniZ termin

realiza匂izam6wienia．

5）　Niedopehienie powyZszych fomalnoSci przez wybranego Wykonawce bedzie

POtraktowane przez ZamawlaJaCegO jako niemoznoS。∴zawarcla umOWy

wsprawiezamdwieniapubHcznegozprzyczynlezねCyChpostronieWykonawcy・

XV．　0CHRONADANYCH OSOBOWrYCH

Zgodniezart．13ust・liust・2rozporza＿dzenieParlamentuEurop匂skiegoiRady（UE）

2016／679zdnia27kwiehia2016r・WSpraYieochronyos6bfiZyCZrVChwzvazm

ZPrZetWarZaniemdanychosoboⅥyChiwsprawleSWObodnegoprzepbTWutakichdanych

OraZuChyleniadyrekt　”　95／46／WE（Og61nerozporzadzenie o ochronie danych）Pz．

Urz．UE Ll19204．0．2016r．，Str．l oraz Dz．Urz．UE L127223．05．2018r．str．2）

Wamihsko－MazurskiWQjew6dzkiLekarzWeterynamW0lsztynieinfomuje，Ze：

1．Administratorem Pani／Pana danych osobowych jest WQjew6dzkiInspektorat

Weterynariizsledzibaw01sz垂mieul・SzaェychSzeregdw7，10－07201sztJm・

2．KontaldzmspektoremochronydanychwWqjew6dzkimInspektora．cieWeterynarii

w　0lsztJmie nastepIHe za pomoca adresu e－mail：rOdoの01sztvn．wiw．gov．pllub

korespondencyinienaw／wadres・

3・Pani／Panadane9SOboweprz’＊warzanebedawceluprzeprowadz汀止apostepowani－a

oudzieleniezamowienianapodstawieart．6ust．1m．crozporzadzenia．Podstawa

PrZetWarZaLnia jest obowiazek prawny stosowania sformalizowanych procedur

udzlelaniazam6wie丘pubHcmychspoczywaJaCynaZamawiaJaCymjakojednostce

Sektora一五nans6wpubhcmych・

4・DanePani／Pana－mOgabyeudostep平aneprzezWかwddzk‖hspektoratWeterJmafii

W0lsztynie podmiotom upowaZmonym do uzyskaniainfomacii na podstawle

PrZePis6wprawa．

5・Pani／Panadme．osoboweniebedapr従kazywanedopahstwatrzeciego／Organiza車

miedzynarodoweJ・

6・Panl／Panadaneosobowebedaprz’＊warzanaprzezokresniezbednydorealizaql

WSkazanego．w pkt　3　celu pr2etWeufanla OraZ∴‾WyPe虹enia obowiazku

archiwizacy］negO言Wynik勾acegozobowiaZuJaCyChprzepis6wprawa．

7・Posiada Palli／Pan㌧PraWO dostepu do treSci swoich danych9ra？PraWOich

SPrOStOWama，uSumeCla，Ograniczeniaprzetwarzania，PraWOWnieslenla－SPrZeCiwu．

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

Osobowych，gdyuznaPalli／Pan，ii przetwarzanie danych osoboⅥyCh Pani／Pana－

dotyczacych narusza przepISy Ogelnego rozporzadzenia o ochronie danych

OSObowychzdnia27kwietnia2016r・

9．DaneudostepnioneprzezPania／Pananiebedapodlegalypro皿owamu．Panl／Pana

daneniebedaprzetwarzanewsposdbzautomZrtyZOWany．

XVI．POSTANOWNIENIAKONcowE

l．ZamawiaJaCynieprzewidujezaliczek．

2．ZamawlaJaCymePrZeWidujeskIadaniaofertwariantoⅥyCh．

3．Zamawia＝〕aCynieprzewidlJeudzieleniazam6wleniauzupe土niajacego．

4．0d czJmmOScidokonanychprzezZamawiaJaCegOWtOkumnlJSZegOPOStePOWania，

Wtjm CZynnOSciWyboru najkor25rStniejsz匂ofeIty OraZZaJhkniecユa＿POStePOWania，

Wykonawcomnieprzyshlgujeodwoanie．

5．W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu majazastosowanie przepisy usta：Wy

Zdnia23kwietnia1964r．KodekscyWilny．
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Za土aczniknr2－Formularzoferty

ZaねCZniknr3－WzdrumoⅥy

Zaproszemeniestano調Ofehywm壇larL66Kodeksucywrnnego，Jakrew山ezniejestog王oszenlemWrOZumieniuusta、、γPraWOzame、＼′ieh

publicznych．lnfomaciatama∴rLaCelu、tylacZnIerOzPOZnanlerynku

WARM面SKO－MAZURSKI

∴二三
podpおKlerOiUnl脆Zam‘ルlqlqCegO山bosobjl

upOのα勿ionqPrzeZmegO

ALISTA
IstracのnyCll

K網U
I物α職ynaBia穣




