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ZAPYTANIEOFERTOⅥrE

PrOWadzone na podstawie　§　7　Regulaminu udzielama－　Zamdwieh publicznych

W WqfewddzkimInspektoracie Weterynarii w01sZ車rnie，WPrOWa＿dzonego Za＿rZadzeniem

Nr4／2021Wamihsko－MazurskiegoWcjewddzklegOLekarzaWeterynariizdniaO8marca

2021r・O WartOSci mnlqSZq ni2kwota一〇kreSlona w art・2ust・l pktl ustawy

ZdniallwrzeSnia2019r・Prawozam6wiehpublicznych

NAzWAPOSTBPOWANIA；dostawamateria16wbiurowych

Znaksprawy：W－A－AGZ．2600．1．271．2021．DB．KW

I．NAZWAORAZADRESZAMAWmJACEGO：

SkarbPafLStWa－W（万ewedzkiInspektoratWeterynariiwOIsztynie

ul．SzaI、yChSzereg6W7，10－07201sztJm，

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

㌔－mail∴dokorespondenqlWSPraWiezambwiehpubHcznych：

wiwoIsztvna01sztvnwiw．gov－pl

”adresstronyintemetowもZamaWiajacegohttps：／／www．01sztvn．wiw．goヽ′．PI

H．　OPISPRZEDMIOTUZAMOwIENIA：

1．PrzedmiotemzamdwieniajestdostawamateriaI6wbiurowych．

2・ZamawiaJaCyPOdzie址Zamdwienienacze clidopuszczaskIadalliaofertczeSciowych：

1）czeSenr1－dostawaprzybordwdopisania

2）czeSとnr2－dostawamateria士6wbiurowych

3）czeSenr3－dostawa＿kopert，ZeS2yt6W，dnlk6W，kalendarzy

4）czeSenr4－dostawaWyPOSa2｛蒐habiurowego

5）C2eSenr5‾dostawapapierukser？

3．Szczege wy opIS PrZedmiotu zamowienia＿　OraZ Warunki realizaQji przedmlOtu

Zam6wienia＿ZaWierazalaczniknrldozapytaniaofertoweg0．

4．Zamawiajacy nie dopuszcza skIadania oferty na Wybrane poZyCie asortymentowe．

WykonawcazobowiaZanyJeStⅥyPehhewszystkie pozyde asorbmentowe fomularza

OfeHy．

5．ZamawiaJaCy Wymaga∴PrOdukt6w producent6W wskazanych w opISie przedmiotu

Zam6wienla，niedopuszczazamiennikdw．

6．NazwaikodwedIugWsp61negoSねwnikaZam6wieh（CPVl：

KodCPV：30190000－7R62nysprzetiar吋kuBybiurowe

KodCPV：30197600－2Papleritekturagotowa

KodCPV：30197000－6Drobnysprzetbiurowy

Kod CPV：30199792－8Kaユendarze

mGA
7．W celu u王atwienia Wykonawcom przygotowania oferty Zamawiajacy na stronie

intemetow匂　ZamieSciI arkusz pomocniczy（excel）zalacznik nr　3　do zapytania

Ofertowego．Arkusz pomocnlCZy nieiest wvmaganv na etaple S虻adania ofert．

zaLmaWiajacynjebedziedokonywalsprawdzeniaarkus2aPomocni〇㌢go・

8．Fomularz cenowy（arkuszpomocniczyIwrazz cenamijednostkovjymlnettO／brutto

OraZ WartOSci za］ndwienia bru比o zgodnie ze zbZona Oferta bedzie wymagany od

Wykonawcy，kt6regoofertazostaぬwybranajakonajkorzystniejszawdanejczeSci．

IIL WARUNKIREALIZACJIZAMOwIENIA：

1．Termin realizadi zamewienia：dostawa d0　20・12・202l r・Od dnia．zawiadomienia

O Wyborze oferty n勾korzystni匂szも．Zamawiajacy nie bedzie vysy拙dodatkowego



2・Zamaviaja甲dopuszcza dostawe jednorazowa－lub w partiach（z moHwoScla・

vJyStaWlenia kilku faktur）・Zamawiajacy zastrzega，∴abyI享．rozdzielae dostaw

poszczegblnychasortyment6W（np・dostawateczek－500P・ZamOWlOnyCh，dostawa50

0P．dostarczonych－nafakturze主

3．Miejsce dostawy w dnia＿Ch roboc却Ch od poniedzla批u do piatku w godzlnaCh

8．00－15．00．ZakIad Higieny WeterynarJわej w01sztynie，ul・WarszaWSka109，

10－70201sztJm，OSObadokontaktuPaniMonikaMilewicztel・（089）5240507（WeW・

14主

4・WykonawcazobowiazanyJeStdostarcZDTCSrodkiczystoScina－WksnykosztlryZyko・

5．WarunkipねtnoSci：PIatneprzelewemwteminle21dnioddatyotr2：TmaniafaktunT，

narachunekbankoWyWykonawcywskazanynafakturze・

6．zamawiafacy oSwiadcza，乞e bedzie realizowae p壬atnoSe za土地unT na raChunek

bankoⅥyWykonawcywskazanywwykaziepodatnik6wVAT，tZW・”bial自hScle”・

7・W pr坤Padku wskazanla PrZeZ Wykonawce na fakturze rachunku bmkowego

nieuJaWnionegowWykaziepodatnik6wVAT，Okt675TmmOWaWuSt・5，Zamawla］aCy

uprawnionybedziedodokonmiazap壬atynaraChunekbankowyWykonawcywskazany

wwykaziepodatnik6wVAT，aWraZiebrakurachunkuWykonawcyuJaWnionegow

wykazie，do wstrzymania sle Z ZaP塩a do czasuwskazania－PrZeZWykonawce，dla

potrzebpkrtnoScl，raChunkubankowegolqaWnionegowwykaziepodatnik6wVAT・

8・ZamawlaJaCyuPOWaZniaWykonawce do przesy士ania－faktur droga elektronicznana

adres：e－fakturv＠01sztvn．wiw．gov．pl lub poprzez Platfbme Elektronicznego

Fakturowania＿（PEF）・

IV．WARUNKIUDZmLUWPOSTEPOWANIUORAZOCENA工CHSPELNIENIA

L ZamawlaJaCyniestawiawarunk6wudziaIuwpostepowaniu・

2．0fertyWykonawcbw，WStOSunkudokt6rychotwartolilmTidadelubktbrychupadloSC

ogtoszono，ZWカ祉kiemWykonawcOw，kt6rzypo ogtoszeniu upadねSciza－WaJliukIad

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu，jeZeli ukla－d nie przewiduje

zaspokqjeniawierzycieliprzezli］駅Tidacjem勾祉kuupadkgo，niezostanarozpatrzone

PrZeZ Zam都市acego na dalszJ雪．etaPie badania ofert・Zamawiajacy zweryRk可e

poⅥyZSZe na POdstawieinformaql ZaWal－tyCh w Centraln匂Infoma（ji Krajowego

R匂estruSadowegodostepnychna－StrOnieintemetowejMmisterstwaSprawledliwoSci

塾〕S：／／ems．ms．gov・pl（Inromaqiiodpowiadajacej odpisowiaktualnemu z Rejestru

przedsiebiorc6wpobranqnapodstaWieust・4ust・4aausti計WyZdnia20sierpnia－1997

r．o Krajowym R匂estI－ze Sadowymlub na－　POdstawieinfomaql ZaWartyCh

wcentralndEwiden（坤iInfomacjioDzia土alnoScIGospodarczejdostepnychnastronie

mtemetOWefhttps：／／prod．cedig．gov．pl．

V．DOKUMENTYORAZOSwIADCZENIA，JAKIEMAJADOSTARCZYeWYKONAWCY

l．Do ofertynaleZyzaねC郷rC naStePuJaCe dokumenty，ZgOdnie z fomaprzyietaprzez

Wkonawce：

1）wype壬nionaipodpisanaoferte，

2）peh？mOCnlCtWOOeZeliprzewidlHe）・

2．ZamawlaJaCyWZyWaWykonawcbw，ktdrzywrazzoferta＝niezkZylipe壬nomocnictw，lub

ZlozyliwadHwepe士nomocnictwa，doichzIoZeniawwyznaczonymterminle，CIvba2e

mimoichzb乞enia＿OfertaWkonawcyniebedziepodlegaIarozpatrzeniu．

3．ZamawlaJaCyjednokrotniew郷Wadouzupehlieniadokumentu・

4．Pe土nomocnictwa．uzupeIniane na wezwanie Zamawl劉a．CegO na POdstawie ust．4，

musza zostae zbZone w　ⅥyZmaCZOnym terminiei w fomie wskazanq przez

ZamaWlaJaCegO．

5・Ofertaniepodlegauzupe圭nieniu・NiezloZenieofertylubz比率meWfomieimejniZ

WSkazana w rozdzialeIX ust．3　skutkowae bedzie nlerOZPatrZenlem Oferty

VhTkonawcynadaJs28metaPieba－dania＿．



6・WykonawcawskaLenaofercle，ZedokumentokreSlajacyzasadyreprezentaqlOraZ

OSOby upravmione do reprezentacii sa－　dostepne za pomoca bezpIatnych，

Ogelnodostepnychbazdanychhttps：／／prod・Cedig・gOV・Pl／https：／／emsms．gov．pl．

VI．INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIB Z WYKONAWCAm ORAZ

PRZEKAZYWANIEOSwIADCZENIDOKUMENTOw
l・KorespondenCjedotyczaca＿Zam Wienia－WykonawcaiZamawiajacymogaprzekazywae

W formie pisemnej，faksem na nr：（089）52414　771ub droga elektroniczna＿：

WIWOIsztvnの01sztvn．wiw．govp1

2・Osoba uprawniona do kontakt6w z WykonawcanijeSt：PaJh Luiza Cytarska

（SPra：Wy fomalne）oraz Pani Kat釦「勾ma WQjciechowska，Pani Justyna

01endrzyhska，PaniDorotaBerk（sprawymerytoryczne）odponiedzia土kudopia＿tku

WgOdz．8．00－15．00．

3・Zama7、両acy zamiennie dopuszcza－POrOZumiewanie sie drogamailowa na adres：

巾S哩lub　蝉1
（sprawypro∞durahe，al土wysyIaniezawiadomiehart．）．

4・Koresponden（うaPOWinnabyeopatrzonaznakiemsprawy・

VH．ZMIANATREScIZAPYTANIADOSKLADANIAOFERT

l・Zamar畔竿？mOZewkaねymczasie，PrZedupbwemteminuskZadaniaofert，Zmien†e

treSe nmlqSZegO ZaPytania・Dokonane w ten sposeb uzupehienie st餌Iie sle

mtegralnacze cclaEZaPytalha．JednoczeSnledokonanazmianazostaniezamieszczona

na．stronieintemetow匂ZamawiaJaCegO．

2・JeZeH w przypadku zm王any treSci zapytemia niezbedny jest dodatkowy czas na

WPrOWadzenie zmian w ofertach，ZamawiaJaCy PrZedluZa termin skZadania ofert

iinEom可eotymwkonawcdwzamieszczajacinfomacjenastronleintemetowej．

VHI．TERMINZWIAZANIAOFERTA

Wykonawcajest zwiazany oferta przez30dni，POCZaWSZy Od dnia upbTWu terminu

sk王adaniaofert．

IX OPIS SPOSOBUPRZYGOTOWANエA OFERTY

l・Wykonawcaponosiwszelkiekosztyzw南zanezprzygotowalliemiz壬oZeniemoferty．

2・Wykonawca ma prawo zわあre tylkoJedna oferte，W PrZyPadklJ ZZoZenia przez

Wykonawcewiec匂niZjedn匂oferty，Zadna－ZOfertniezostanierozpatrzonawdaユszyIn

badanlu．

3・Orerty skZada sie w jezyku poIskim，W fbnnie pisemnej　俸020n句　w siedzibie

Zamawlajacego）lub wfbrmie elektronicznej opatrzonej kw出血kowanympodpisem

elektronicznymlub zaufanym／osobistJmlub w postaci elektronicznejjako skan

OfeHy．

4・OfertaioSwiadczenia musza・bye podpisane pr誓OSObe／osoby uprawnione do

reprezentowaniai skladania oSwiadczeh woli wlmleniu Wykonawcy．Wykonawca

WykaiZeZamawiajacemuumocowaniedozbZena－Oferty，WPrZyPadkusp6批icywHnq

moZetobyCumowasp61kicywilnもa－je2eliztreSdtmOYSPdHdniewynikastosow平

田mocowalliedanegowsp61nikalubwsp61nik6W，dlawaznoSciofertykoniecznejestjql

POdpisame przez wsZyStkich wspehikbw albo wsp61nika umocowanego w drodze
Odrくわn匂uchwalywsp hhhkbw，StanOWiac匂zalacznikdoumoⅥySP6王kicywilnej，badZ

teZprzezpehomocnika．

5．W przypa＿dku，gdy oferte podpis可e pehomocnik，do Oferty naユe勾r Zalac2ye

Pehomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniqszym

POStePOWaniu o udzielenie zam6Wienia albo reprezentowania w postepowaniu．

Pehomocnictwo musibye przedstaJ諒One woryginalelub notarialnie potv元erdzon匂

kopii（dopuszc午幸Skan）・Wymagane，aniezZo20nelubwadliwepehomocnictwa

SkutkowaebedanlerOZPatrZeniemofertywdaユsZymbadamu．

6．0feItamuSIZaWierae：



1）oznaczenieWykonawcy（nazwaisiedziba），

2）cenewrazzpodatkiemVAT，POda－naCy五〇woisbwnie，

3）inneinfomadeniezbednedoocenyoferty・

7．Wykonawca＿mOZeprzedupbTWemteminu do skIadaniaofertzmienielubwycofa6

0feHe．

8．Zamawiaja：Cyinform可e，iZofertyskIadanewpostepowaniusa＝jawne・

9．WszemezmianywtreScioferty（poprawki，PrZeheSlenia，dopISkiInaniesioneprzez

Wykonawce po sporzadzeniu ofertypowinnybye podpisanelub parafowane przez

osobepodpisuJaCa，Oferte，WPrZeCiwnym、yPadkuniebedauwzgledniane・

10．WielkoSeiukZadza土aczonegodonini句SZegOZaPytania－WZOruOfertymo五ezostaeprzez

Wykonawcezmieniony，jednaktreSeofertywimaodpowiadaetreScizapytania・

11．W trakcie prowadzonego postepowania nie podlegaJa uJaWmieniuinfomaqe

stanowiace tajemnice przedsiebiorstwawrozumieniu przepISewusta：Wy2／dnla16

kwietnia1993r・OZWalcz誓itl享euczciw匂konkurenql（Dz・U・Z2020r・POZ・1913），

jeZeliWykonawca，niepoznleJnlZWteminieskIadaniaofert，ZaStrZegIorazWkaza圭，

Zeniemogabyeoneudostepniane，ZaⅥ加担kiemzawartychwofertachinromaqi

dotSr誓CyCh‥na2Wy（五my）Wykonawcy∴jego adresu，Ceny，teminuvvkonanla

zam6wleniapublicznego，OkresugwaranqllWarunk6wp土atnoSci・

X．　MIEJSCEORAZTERMINSKLADANIAOFERT

l．0fertyskぬdasie：

1）wformie pisemnej naadres Zamawiajacego－ul・Szarych Szeregdw7，10－072

01sztynlub

2）zapoSrednictw？mfdぉu－nrfal鵜u（089）52414771ub

3）pocZ桓TelektronlCZnej－e－mail‥WiwoIsztvnの01sztvnwiw・gOV・p1

2．TeminskIadaniaofertupbTWadnia2grudnia2021r・ogOdz・09・00・

3・Otwarcia ofert dokoI専e sie w dniu，W klもrym upbwa termin skZadania ofert

w danym postepowanlulub dnla naStePnegO，gdy termln Skladania ofert zosta王

vuznaczonydokohcadnia・

4．0fertazb20naPO uPbwiewyznaczonego przezZamawlajacego terminu niepodlega－

ba＿daniui ocenie．0fakcie tJm POWiadamia sie Wykonawce，kt6ry zkZy壬oferte po

teminieskIadaniaofert（e一majlowo）・

XI．　0PISSPOSOBUOBLICZANIACENYOFERTY

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

musiaI poniesc przy reaユiza－qlZam6wienia，Z uWZglednieniem podatku od towardw

luShlgVAT，koszt6wtransportudosiedzibyZamawlaJaCegO，mnyChopkLtipodatk6W

－ZuWZglednienlemeWentualnychupust6wirabatdw・

2・Za望郷iaja；CyWymaga－，abywszystkiecenyby壬ypodan？ZZaOkragleniemdodw6ch

mlqSCPOPrZeCinkuzgodniezmatematycznymlZaSadamlZaOkraglania，t・：

1）u土amekkohczacysiecyfraodOd04zaokraglienaleZywd6土，

2）uIamekkohczacysiecyfra＝Od5do9zaokraglienaleZywg6re・

3．Cena powinna bye vvra20na W Zktych poIskich言nie dopuszcza sie prowadzenia

rozliczehwwaユutachobcych．

XII．　OPエSKRYTERIOWISPOSOBUDOKONYWANIAOCENYOFERTY

l．Pr287Wyborzenajkorzystniejsz匂ofertyZamawiajacykierowalsiebedzienastep可acmi

kryteriamiiichwagami：cenabruttoorerty・

2．ZamawlaJagTdokonaobliczehzdokZadnoScia，dodwdchmi向scpoprzecinku・

3・Zamawajacydokonapoprawoc2Iy．諒stycho竺ykkpisarskichirachunkoW℃hlub

innychomykkniepowodujaCyChistotnychzrmanwtreSciofert・

4．ZamawlajaqymO2eねdaCodWykonawcbwdodatkoⅥyChwyJaSniefLdotyczacychtreSci

Zb20nyChofertidokument6W・



5・Wtoku badaniaiocenyzね20nych ofertZamawiaja！CymOZewezwaeWykonawcOw，

k6rzyniezbZyliwymaganychdokument6walbozIo勾rlidokumentyzawieraJaCeb壬edy，

doichzbZenia＿WWyZnaCZOnymtermユnie．

6・Zamawlaja：CymamOZliwoSezwr6ceniasiedoWykonawcyoudzieleniewyJaSnieh，JeSli：

1）ceFaOfertywydajesieraZaconiskawstosunkudoprzedmiotlユZamdwiTia（przez

ra窄COniskacenenaleZyrozumiee sytuacje，gdycenaofertyjestnlZSZaO CO

naJmniej30％OdSredniejaJytmetyCZnejcenws却StkichzIoあnychofertlubcena

OfertyjestniZsza9COPajmnid30％odszacunkowejwartoScizam6wienla），i／lub

2）treSeofertyjestnleSPqinalubbudziw＊pllWOSciZamai単acegocodomo如WoSci

Wykonaniaprzedmiotu zamdwieniazgodnie zrwymaganlami okreSlonymlPrZeZ

ZamawlaJaCegOlubwynikajacymlZOdrebnychprzepISdw．

7・Wtaki匂sytuaciiZamawiaJaCymO乞ezwrbciesiedoWykonawcywformiemailowej

O udzielenie WyiaSniehIub zZoZenie dowoddwwceny elementew ofertymajacych
WP士ywnaWySOkoS七〇statecznejcenyoferty．

8・DopuszczasienegodowaniezWkonawcami（Pisemne）cenipozostabTChelement6W

OfertzbZonychwwynikuprzeprowadzonegorozeznaniarynkuwprzypadku，gdy：

1）najniZs午ZaOfer？W竺aCenaPrZeImCZaWySOkoSeSrodk6wprzeznaczonychna

realizaqezam6Ⅵenla；

2）wzam6wieniu．u2ySkanoofertyzbmisamymicenanh；

3）bilanscenylmnyChkryteri6wodnoszaqTChsiedoprzedmiotuzamdwieniajest

taki sam．

9・ZprzeprowadzonychnegoqaqlSPOrZadzasieprotok6圭znegoqadi．

10・Niejest dopuszczalne bywefekcienegodadiuzyskano cene mniej korZyStnaniL

ZねえonaplerWOtnie．

XIII．　ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA　　－　　WYBOR OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ，ZAMKNIECIELUBUNIEWAZNIENIEPOSTEPOWANIA

l．ZamawlaJagrOdrzucaoferteWykonawcy，JeZeli：

1）jejtreSenieodpowiadatreScizapytaniaofertowego（np．JeStniepodpisana），

2）jest rliezgoda z＿OPis：m PrZedmiotu zamewienialub zawj－era2miane opisu

PrZedmiotuzamowlenla＿，

3）WkonaYCanieuzupehLiIdokument6Ylubniezb祉wyiaSniehnawezwanie

ZamawlaJaCegOWWyZnaCZOnymtermlnle．

4）zIoZo竺Pr誓Wykonawcewliczbiewieksz匂niZjednaoferta，

5）jestmewaznanapodstawieodrebnychprzepis6W，

6）WykonawcawykonamienaleZycienarzeczZamawiajacegozam6wieniapubliczne，

WSZCZeg61noSci：

－　niewykonaIzam6wieniawum6wionymterminie，

－　niedostarczy王przedmiotuzam6wieniaowZaSciwejjakoScilParametraCh，

－　niewywlaZyWalsiewterminiezwarunk6wgwaranqiilubrekqiml，

一Vl来onaIzamewienie，kt6rebyIoobarczonewadamipowodujaCymikoniecznoSe

POniesienia dodatkoWyCh nakZad6W　屯nansoWyCh lub prac przez

ZamawlaJaCegO．

7）zaYiera raZaco niska－CeneIuP申y Wy享OnaWCa竺ZIoタrIwystarczajacych

WyJaSnlehlub zIoZone w朔aSnlenla－Sa nleWyStarCZaJaCel Cena nadal budzi

WatPliwoSciZamawlaJaCegOCOdomoZHwoSclWykonaniaprzedmiotuzam6wienia

ZgOdniezwymaganiamisfomuあwanymiwzapytaniuofertowym．

2．ZamawlaJaCy dokonlHe Wybom naJkorzystniejszeJ Oferty zgodn匂　z opISem

PrZedmiotuzam6wienia，ZbZoneJPrZeZWykonawce speImaJaCegOWamnkiudziaIu

W POStepOWaniu，na POdstawie kryteri6W oceny ofert okreSlonych w zapytaniu

Ofertowym・

3．ZamawlaJaqT ZaStrZega SObie prawo do zamlmiecia postepowania bez dokonania

Ⅵybomnafkor287Stnlejszejoferty，nakaZdymJegOetaPie，bezpodaniaprzyczyny．

4．ZamawlaJaCyuniewaZniapostepowaniewprzypadku：



1）gdy cena najkorzystm匂sz亭　Oferty．przeWzszy kwote，kt6ra Zamawiajacy

przeznaczyInas五nansowanleZam6wlenla，Chyba－ZeZamawlamCy那iekszyte

kwote，

2）brakuofert（r6wnieZzpowoduichodrZLICenia主

3）gdySrodkipubliczne，kt6rezamierzaIprzeznacグena－SrinansowaniecaIoScilub

czeScizam6wienla，niezostanamuprzyznane・

5．Nie2TWわcznle PO　Ⅵyborze najkorzystnlqSZej oIもrty Zamawiajacy jednoczeSnle

zawiadamiaWykonawc6W，kt6rzyzk勾血ofertyo：

1）wyborzeofertynajkorzJrShi匂SZef，POdajacnazwe（五me）alboimieina狐震ko，

SiedzibealbomiejscezaTi：SZkaniaiadresWykonawcy／6W，kterego／ychoferte

wybrano，uZaSadnienieJq Wyboru，a takZe punktacje przyznana ofertom

wka乞dymkIyteriumocenyofertiねCznaPunkta－Cje；

2）Wykonawcach，kt6rychofertyniezostE辻yrozpatrzone（poteminie，Odrzucone

itp・）wI誓ZuZaSadnieniem・

6・NieZ”VlocznlePOWyborzenajkorzystni匂szejofertylubwprZyPadkuuni？Wa2nienla／

zamknieciapostepowaniaZamawlaJaCyZamieSciotymfakcieinfomaqenaswC洞

stronie－jeZelirozeznanierynku，ZOStaわwszczetepoprzezumieszczeniezapytania

ofertowego na＿　StrOnie mtemetowd ZamawlajaCegO W BiuletJmleInformaql

PublicznejlubprzeSledoWykonaWC6W，kt6rzyotrzymalizapytanie・ZamawiTi acy

POinf。muje Wykonawcew o dokonanlu Vyboru oferty najkor？StniejszeJ，

przesy時acinfomaqenaadrese一maHowWykonawcdwpodanywofercle・

XIV．INFORMACJA O FORMALNOScIACH，JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE

POWYBORZEOFERTYWCELUZAWARCIAUMOWrY

ZamawlaJaCynieprzewid可ezawarciaumowy・

XV．　○○HRONADANYCH OSOBOWrYCH

Zgodnieziart．13ust．liust・2rozporzadzenieParlamentuEuropejskiegoiRady（UE）

2016／679zdnia27kwietnia2016r・WSPraWie ochronyosdb丘zycznychw狐aZku

ZPrZetWarZaniemdanychosoboWChiwsprawieswobodnegPPrZePbTWutakichdanych
orazuchyleniadyrektw95／46／WE（og61nerozporzadzenle O OChronie danych）（Dz・

Urz．UELl19204．0．2016rっstr．l orazDz．Urz．UE L127223．05．2018r．str．2）

Wamihsko－MazurskiWQjewddzklLekarzWeterynariiw0lszbTnieinformuJe，Ze：

1．Administratorem Pani／Pana danych osobowych jest Wqiew6dzkiInspektora－t

Weterynariizsiedzibaw01sZもmieul・SzarychSzereg6W7，10－07201sztyn・

2．KontaktzinspektoremochronydanychwWqiewddzkimInspektoracieWeterynarii

w01szもTnie nastepuje za pomoca＝adresu e－mail：rOdoの01sztvniWiw・象OV・Pllub

korespondencyinienaw／Wadres・

3・Pani／Panadane9SOboweprzetwarzanebedawceluprzeprowadzeniapostepowania

oudzieleniezamowienianapodstawieart．6ust．llit．crozporzadzenia．Podstawa

przetwarzania jeSt Obowia－Zek pra・Wny StOSOWania sfomaHzowanych procedur

udzielaniazam6wiehpublicznych spoc2yWaJaCynaZamawlaJaCymjakojednostce

Sektora五nans6wpublicznych・

4・DanePani／PanamogabyeudostepTianeprzezWqiew6dzkiInspektoratWeteIJTn・∈ヰ

W01sZ星河＿ie podmlOtOm uPOWaZnlOnym do uzDTSkaniainfoma（担na POdstawle

PrZePISdwprawa・

5・Pani／Panadane．osoboweniebedaprzekaZ卵Tanedopahstwatrzeciego／organ脇aCji

miedzynarodowq主

6・Pani／Panadaneosobowebedaprzetwarzanaprzezokresniezbednydorealizaqii

wskazanego w pkt　3　celu przetwarzanla OraZ∴、WyPehlienia obowiazku

archlWizacy〕negO，WynikajacegozobowiazuJaCyChprzepIS6wprawa・

7・Posiada Pani／Pan亨竺WO dostepu do treSci swoich danych9ra？PraWOich

sprostowania，uSumeCla－，Ograniczeniaprzetwarzania，PraWOWnleSlenlaSPrZeCiwu・

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

Osobowych，gdyuznaPani／Pan，Zprzetwarzanie danych osobowych Pani／Pana－



dotyczacych narusza przepISy Ogelnego rozporzadzenia＿　0　0Chronie danych

OSObowychzdnia27kwietnia2016r．

9・DaneudostepnioneprzezPania－／PananiebedapodlegaIypro皿owaniu．Pani／Pana＿

daneniebedaprzetwarzanewspos6bzautomatyzowany．

XVL POSTANOWNIENIAKONcowE

L Zamawiajacynieprzewidujezaliczek．

2．ZamawlaJaCynieprzewidujeskIadaniaofertwarjantoWyCh．

3．ZamawlaJaCynieprzewid可eudzieleniazam6wieniauzuPe王nlaJaCegO．

4．0dczynnoScidokonanychprzezZamawlaJaCegOWtOkuninlqSZegOPOStePOWanla，

Wtym CZynnOSciwyborunajkoI－zyStni匂sz匂ofertyorazニZamknieciapostepowania，

WkonawcomnlePrZyShg可eodwoanie．

5・W sprawachnieuregulowanychwzapytaniumaja－ZaStOSOWanieprzepisyustawy

Zdnia23kwietnia1964r．KodekscyvHny．

XVII．WYKAZZALACZNIKOw

ZaZa，CZniknrl一〇pisprzedmiotuzambwienia

ZaねCZniknr2－Formularzoferty

Zaねczniknr3－Arkuszpomocnic勾γ（excel）

ZaproszenienleStanOWiorertywmySLart．66Kodeksucyw凪nego，Jakrdwme乞niejestogloszenlemWrOZumieniuustaltyPrawozam6wie丘

publicznych．Infomaqatamanaceluwytacznierozpoznanierynku

LEIORZWET［RWM

po唾応Kier010ni嵐ZをmqulqIqCegO近bosobg

lpeLUα2m0nqPrZeZ耶egO

Ro壷elnik・

Egz．Nrl－a／awerSiapapierowa

Egz，Nr2－SkannaBIPIwersfaeleICrOniczna

Wykonala；Katar25maWqiciechoWSka

Dnia：24．11．2021r

KIEROl個様ZESPCLU
（isAD暢脇NYCH

碗iu彩yILaBLalek




