
01sztyn，dnia301ipca202lr．

ZAPYTANIEOFERTOWE

prowadzone na podstawie　§　8　Regulaminu udzielania zam6wieh publicznych

w wcjew6dzkimInspektoracle Weterynaniw01sztynie，WPrOWadzonego Zarzadzeniem

Nr4／2021Warmihsko－MazurskiegoWc彊W6dzkiegoLekarza－WeterynariizdniaO8marca

202l r．o wartoSci mnlqSZq niZ kwota・OkreSlona w art・2　ust・l pktl ustavv

zdniallwrzeSnia2019r．Prawozamdwiehpublicznych

NAzWAPOSTEPOWANTA：jednorazowadostawafoliialuminiowejiczeScizamiennych

dosprzetulaboratoryJnego）Znaksprawy‥ⅧⅣ－A－AGz・2600・2・141・2021・JO・LC

I．　NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO：

SkarbPahstwa－Wc痔wddzkiInspektoratWeterynariiw01szBTrhe

ul．SzarychSzeregew7，10－07201sz中n，

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

℃一mail：dokorespondenqlWSPraWiezam6wieflPublicznych：

WiwoIsztvnの01sztvn・WIW・gOV・pl

●

●　‡言古云stroiyintemet0両ZamaWiajacegohttT・S：／／www・OIsztvn・Wiw・gOV・PI

II．　0PISPRZEDMIOTUZAMOWIENIA：

1．Przedmiotem zam6WieniaJeSt jednorazowa dostawa fc揖i aluminioweJI CZeSCI

zamiennychdosprzetulaboratoryjnego・

2．Szczegb王0Ⅵy OPIS PrZedmiotu zam6wienia oraz warunki realizaqii przedmiotu

Zam6W享iazawieraza迩czniknrldozapytaniaofertowego・

3．ZamawlaJaCyPOd2ielilzam6wlenienaczeSciidopuszczaskladanieofertczeSclOWCh：

1）CzeSenrl－Foliaaluminiowa

2）CzeSenr2－CzeScizamienne－Merck

3）CzeSenr3－CzeScizamlenne‾Wemer

4）CzeSenr4－CzeScizam†enne－DonseⅣ

5）CzeSenr5－CzeScizamlenne－Bionovo

6）CzeSCnr6－CzeScizamienne－Foss

7）CzeSenr7－CzeScizamlenne－Hydrolab

e　告窯誓書碧空憲二葦窪i。W。

●　WnoSciachioparametrachokreSlonychwzahc2mikunrldozapytaniaofertowego・

4．NaZWaikodwedlugWsp61negoS圭ownikaZamdwieh（CPV）：

KodCPV：44174000－0－Folia

Kod CPV：38000000－5－Sprzetlaboratoryjny，OPtyCZnyi precyzyjny（z wyjatkiem

SZ虹組等）

5・Za雪中埴cYniedopuszczaskIadaniaofertynawybranepozydeasortymentowey

czescI ZamOWienia－．Wykonawca zobowia：Zany jest wype壬nie wszyst虹e p02yqe

asortymentowefomularzaofertywzakresiedanqczeSci・

IIL WARUNKIREALIZACJIZAMOWIENIA：

1，Terminrealizacjizam6wienia：

Dostawado21dnikalendarzowychoddniawysIaniazam6wienia・

ZamawlalaCVbedziewsv拙dodatkowezamowlenie・Szczegebwezambwiemezostanie

przes土Lnenaadrese－mail，ZktdregozostaねwysImaofertaWykonawcy・

2．Miejsce dostawy w dniach robocZyCh od poniedzia去ku do piatku w godzinach

8．00－15．00．Zak圭ad Higieny WeterynaェⅥne〕W　01sztynle，ul・Warszawska109，



10－7020lsztyn，OSObadokontaktuPaniJustyma01endrzyhskatel．（089）5240507

（wew．16主

3・WykonawcazobowiazanyjestdostarczyeproduktynawねsnykosztiryZyko．

4・WarunkiptatnoSci：PIatneprzelewemwteminie21dnioddaty。trzymania魚ktury，

narachunekbankowyWykonawcywskazanynafa＿kturze．

5・ZamawiajacyoSwiadcza，ZebedzierealizowaepIatnoSezafaktmynarachunekbankow

Wkonawcywskazanywwykaziepodatnik6wVAT，tZW．”bia埼IiScie”．

6・W przypadku wskazania－　PrZeZ Wykonawce na fakturze rachunku bankowego

nieuJaWnionegowwkaziepoda血ik6wVAT，O ktGrymmowawust・5，ZamawiaJaCy

uprawnlOnybedziedodokonaniazaplatyna－raChunektはnkowWykonawcywskazany

W Wka－Zie podalhkew VAT，a W ra2ie braku rachunku Wykonawcy uJaWrlionego

WWkazle，do wstrzymamasie zzap王atado czasuwskaZaniaprzezⅥサkonawce，dla＿

POtrZebpIatnoSci，raChunkubankowego可awmoneg9WWykaziepodatnik6wVAT・

7・Zamawla．摩tCy uPOWaZnia Wykonawce do przesy土ania－Faktur droga elektroniczna，na－

adres：　e－fakturvの01szlhTn・Wiw・gOV・Dl lub poprzez Pla＿tfome ElektronlCmegO

FakturowaniatPEF主

IV．　WARUNKIUDZIALUWPOSTEPOWANIUORAZOCENAICHSPELNIENIA

l．ZamawiaJafyniestai諒awarunk6wudzia圭uwpostepowaniu．

2・。fertyWykonawc6W，WStOSunkudokt6rychotwartolikw平a・彊lub誓rychupadIoSe e

窯慧岩馨慧器n諾；豊Os窯詳慧u聾誓蓋嵩…e
ZaSPOkQjeniawlerZyCieliprzezlikwida匂emajatkuupadlego，niezostanarozpatrzone

PrZeZ ZamaWiajacego na－dalszym etapie badania ofert．Zamawiajacy zwe曲e

POⅥy2sze na－POdstahTieinR）maCji zawartych w Centraln匂Inもmacji Krajowego

R匂estru SadowegodostepnychnastromeintemetowもMinisterstwaSprawiedhwoSci

httDS‥／／ems・mS・gOV・pl unfomaql Odpowiad勾ac匂odpisowi aktualnemu z R匂estru

PrZedsiebiorcewpobranqnapodstawieust・4ust・4aausta：WyZdnia20sierpnia1997

r・O KrajoWym R匂estrze Sadowymlub na podstawieinfomacji zawartych

WCentralnejEwiden（jiiInfomaciioDzia土alnoSciGospodarcz匂dostepnychna－StrOnie

intemetowejhttps：／／prod．cedig．gov．pl．

V．DOKUMENTYORAZOSwIADCZENIA，JAKIEMAJADOSTARCZY（ラWYKONAWCY

l・Do ofertynaJe勾r Zalac2yC nastepljace dokumenty，ZgOdlhe zfomaPrZ功etaprzez

Wykonawce：

1）ⅥyPehionaipodpisanaoferte，

2）蓄業苦k露悪需霊r器擢；）雷書豊吉警護霊宝●

誌碧y2：Sa害。宝器Ze葦蔓請書紫諾霊re嵩en霊，器e
https：／／prod．cedig．gov．lDl／httDS：／／ems．ms．裏0V．Dl；

3）pehomocnictwoOeZeliprzewiduje）・

2・ZamawiaJaCyWZyWaWykonawc6W，ktdrzywraz∴Z，Oferta．niezIoZylipehomocnictw，lub

ZIoZyliwadliwepehomocnictwa－，doichzbZeniawwyznaczonymterminie，ChybaZe

mjmoichzkZeniaofertaWykonawcyniebedziepodlegaIarozpa＿trZeniu．

3．ZamawiajaCyjednokrotniewzywadouzupehheniadokumentu．

4・Pehomocnictwa－uZu－Pe血iane nawezw餌Iie ZamawiaJaCegO naPOdstawie rozdzialu

Vust・2，muSZaZOStaCzIoZonewwyZmaC2mnymtermirheiwformiewskazan匂przez

Z釦maJ高利aCegO．

5・OIもrtaniepodlegauzupe圭nieniu・NiezIoZenie ofertylubzIoZeniewformieinnej ni2

WSkazana w rozdzialeIX ust・3　skutkowae bedzie nierozpatrzeniem Oferty

Wykonawcynadalsぞ7metaPiebadania．

VI．INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIB Z WYKONAWCAM ORAZ

PRZEKAZYWANIEO WWIADCZENIDOKUMENTOw



1．KorespondenCjedotyczaca＿2；amdwieniaWykonawcaiZamav垂acymogaprzekaz）rWa－e

w formle Pisemnej，鳥ksem na nr：（089）52414771ub droga elektroniczna：

WiwoIsztvnの01sztvn・Wiw・gOV・P1

2．0sobaupraw］dona，dokontaktdwzWykonawcamijest‥PalhLuizaCytarska（spra－Wy

fomalne），PaJhJustyna01endr2yhska（SPra：WymeIytOryCZne）odponiedzlalku do

pia出mWgOdz・8・00－15・00・

3．ZamawlajaCy Zamiennie dopuszczaporozumiewanie sie droga：mailowana－adres：

justvna．01endr2VnSkalの01sztvn・Wiw・gOV・pllub admの01sztvnwiw・gOV・Pl（SPra：W

PrOCeduralne，：ySyぬniezav竜domiehitp）

4．Korespondenqapowinnabyeopatrzonazna虹emspra：Wy・

VIL ZMIANATREScIZAPYTANIADOSKLADANIAOFERT

l・Zamawiaj竿？mOZewkE逐dymczasie，PrZedupbwemterminuskIadaniaofert，Zmienie

trese nirliqsz等ZaPytania・Dokonane w ten spos6b uzupehienle Stanie sie

integralnaczeSclaZaPytania・JednoczeSniedokonanazmianazostaniezamieszczona

na－StrOnieintemetow匂ZamawiaJaCegO・

2．JeZeli w przypadku zmiany treSci zapytania nie沼bednyjest dodatkowy czas na

wprowadzenie zman w ofertach，ZamaJt垂acy przedhlZa terlnin skIadania ofert

iinお皿ujeotJmWykonawcdwzamieszczajacinfoma匂enastronieintemetow屯

●
VIII．TERMINZWIAZANIAOFERTA

●　　wykonawcajestzwiazanyofertaprzez30dni，POCZaWS2yOddniaupbwuteminu
sktadaniaofert．

IX．　0PIS SPOSOBUPRZYGOTOWANIAOFERTY

l・WykonawcaponosiwszeHdekoszty viazanezprzygotowaniemizbLeniemoferty・

2．Wykonawca ma prawo zb勾6　tylko jedna oferte，W PrZyPadku zbZenia przez

Wykonawcewiecejnibjednejoferty，Zadnazofertniezostanierozpatr20naWdals坤m

badaniu．

3．Oferty sk圭ada sie w je2yku p01skim，W fbmie pisemnejlZIo20nej w siedzibie

Zamawi勾acego）lubwfonnie elektronicznejopatrzon匂kwali五kowanympodpisem

elektronicznymlub zaufanym／OSObistJmlubw postacielektronicznejjako skan

Oferty・

4・OfertaioSTiadcz・賞ha mus2q bye podpisane pr誓OSObe／osoby uprawnione do

reprezentowaniaiskladania o Wiadczeh woH wlmeniu Wykonawcy・Wykonawca

wkaZe Zamawiajacemu umocowanie do zね2enia oferty，a－rt・WPrZyPadku sp6抽－

●　窯親善慧慧n慧喜露語謹e豊霊岩0誌S誤霊宝嵩
●　慧業苦語。監護嵩嵩晋嵩認諾慧曇呈嵩詑

umowyspe田cywilnei，badZtezprzezpehomocnika

5．W przypadku，gdy oferte podpisuje pehomocnik，do Oferty naleZy zaIaczye

pehomocnictwo rodzajowe do reprezentowaha Wykonawcy w niniqszym

postepowaniu o ud2ielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowanlu・

PehomocnictlWO muSibyeprzedstawioneworyginalelub notarialniepotwierdzonも

kopii（dopuszc2m幸Skan）・Wymagane，aniezb20nelubwadliwepehomocnictwa

skutkowaebedanlerOZPatrZeniemofertywdalszymbadaniu・

6．0fertamusizawierae：

1）ozna＿C2X；nieWykonawcy（nazwaisiedgiba），

2）cenewrazzpodatkiemVAT，POdana．cyfiowoisbwnie，

3）inneinformacieniezbednedoocenyoferty・

7．WykonawcamoZeprzedupbTWemterminu do sk壬adaniaofertzmienielubwycofa－e

ofeHe．

8．ZamawiajacyinbrmuJe，i20fertyskkdanewpostepowaniusa⊂jawne・



9・WszelkiezmianywtreScioferty（poprawki，PrZekreSlenia，dopiski）naniesioneprzez

Wykonawce po sporzadzeniu oferty powimy bye podpismelub paraibWane PrZeZ

OSObepodpisuJaCaOferte，WPrZeCiwnymwypadkuniebedauwzgledniane．

10・WielkoSelukIadzalaczonegodonini匂szegoでPytaniawzom。fertymoZezostaeprzez

WykonawcezH止eniony，jednaktreSeofertywmna・OdpowiadaCtreScizapytanla．

11・W trakcie prowadzonego postepowania nie podlegaI iujaWnieniuinfomaqe

StanOWlaCe tajemnlCe PrZedsiebiorstwa w rozumieniu przepIS6w usta：Wy∴Z dnia

16kwietnia1993r・OZWalczaFiunieuczciw匂konkurenqi（Dz・U・Z2020r・POZ・1913），

JeZeliWykonawca，niepoznlqniえwterminieskIadaniaofert，ZaStrZeg王orazⅥykazaI，

Ze nie mogabye one udostepniane，ZaWJjatkiem zawartych w ofertachinformaql

dotycz等yCh：na2，Wy（五my）Wkonawcy∴jego adresu，Ceny，teminu wykonania

Zamdwleniapublicznego，OkresugwaranqllWarunk6wp批noSci．

X．　MIEJSCE ORAZTERMIN SKLADANIA OFERT

l．0fertyskkdasie：

1）w fomie pisemnej na adres Zama－Ⅵ垂acego－ul．SzalyCh Szeregdw7，10－072

01szbmlub
2）za－POSrednictwemfaksu－nrfaksu（089）52414771ub

2．霊三豊慧語霊慧龍案詫薯，．。。．　　　●
3－品雷撃霊慧1嵩霊宝諸工芸請書藍n萱霊監護az慧e

WyZnaCZOnydokohcadnia．

4・Ofertaz壬020naPOuPbTWievlワrZnaCZOnegOPrZeZZamawiajacegotemmuniepodlega

badaniui ocenie・○士akcie tym powiadamユa Sie Wykonawce，kt6ry ZIo勾γ壬oferte po

terminieskhdaniaofert（e－mailowo）・

l・Cenabmtto ofertypowinna．？aWieraew：2yStkie koszty言a虹e Zamawiajacybedzie

musiaI poniesc przy realizaqlZamdwlenla，Z uWZglednieniem podatku od towar6W

iushlgVAT，koszt6wtransportudosiedzibyZamawlaJaCegO，innychopktipodatkbw

－ZuWZglednlenlemeWentualnychupustdwirabatew．

2・Z雪空aV桓acywymaga，abywszystkiecenybybTPOdan：ZZaOhagleniemdodwbch

mleJSCPOPrZeCinkuzgodniezmatematycznymJ∴ZaSadamlZaOkraglania，t主

1）u士amekko丘czacysiecy宜aodOdo42aokraglienaleZywd6王，

2）u王amekkohcza＿CySiecyfraod5do9zaokraghenalezywg6re．

3．CenapowinnabyewyraLonawzktychpoIskich，niedopusz。ZaSlePr。Wadz。nia e

rozlicze五wwaユutachobcych．

XII．　0PIS KRYTERIOWI SPOSOBUDOKONYⅥTANIAOCENYOFERTY

L Przy Wyborze najkorzystniejsz匂　oferty Zamawiajacy kierowaI sie bedzie

na－StePujacymikryteriamlilChwagaml：Cenaofertybrutt0－100％．

2．ZanajkorzystniejszazostanieuznanaofertaznaJniZszacena．

3・ZamawlaJaCydokonaobliczehzdokIadnoSciadodwdchmi匂scpoprzecinku．

4・Zamawiajacydokonapopra：WOCZy証stych omykkpisarskichira－Chunkowychlub

innychomykkniepowod可acychistotnychzmianwtresciofert．

5・ZamawiajacymoLeZadaeodW申konawc6wdodatkoⅥyChwyjaSnie丘dotyCZaqyChtreSci

Zb乞onychofertidokumentdw．

6・WtokubadaniaiocenyzkZonychofertZamawiajacymoZeweZWaeⅥサkonawcdw，

ktdr2y me ZIoお出ⅥymaganyCh dokument6w albo zbZyll dokumenty zawieraJaCe

bIedy，doichzto乞eniawwymaczonymteminie．

7・ZamawlaJa．CymamOZliwoSezwrdceniasiedoWykonawcyoudzieleniewyIaSniefL，JeSH：

1）ceTaOfertIWyd＊siera碕COniska－WStOSunkudoprzedmiotLユZamdwi専a（przez

razaco niska cene nale勾T rOZumiee sytuacje，gdy cena ofertyjest nlZSZa O CO



najmniej30％odSrednieJaLrytmetyCZneicenwszystkichzIoあnychofertlubcena

ofertyjestnlzsza9CO専mniej30％odszacunkowもWartOScizamdwiema），i／lub

2）treSeofertyjestnleSPqina－lubbudziwatpliwoSciZamawiajacegocodomo址WoSci

wykonaniaprzedmiotu zamewienia－ZgOdnie zWymaganlamiokreSlonymlPrZeZ

ZamawlaJaCegOlubwynikaja，CymlZOdrebnychprzepISOW・

8．Wtakid sytuacjiZamawi毎acymoZe猟rr6ciesledoWykona－WCyWformiemailow匂

O udzieleniewyjaSniehlub zbZenie dowod6wwyceny element6wofertymajacych

wpbwna．wysokoSeostateczneicenyoferty・

9．DopuszczasienegodOWaniezWykonawc狐ii（pisemne）cenipozostabTChelement6w

ofertzb20nyChwWnikuprzeprowadzonegorozemaniarynkuwprzypadku，gdy‥

1）najnizs午ZaOfer？WaTaCenaPrZekraczaWSOkoSCSrodkdwprzeznaczonychna

reaHzaqezamewlenla；

2）wzamdwien平uzyskanoofertyztymisamymicenami；

3）bilanscenylmnyChkIyteri6wodnoszacychsiedoprzedmiotuzam6wieniajest

taki sam．

10．Zprzeprowadzonychnegoqaqiisporzadzasieprotokdtznegodacjl・

11．Niejestdopuszczalnebywefekcienegoqac91uZySkan。Cenemiej kor2yStnaniZ

ZZoZonaplerWOtnie・

●III．ZAWIADOMIENIE O WNIKU POSTBPOWANIA　－　WYBOR OFERTY

●．TAE慧窯業，諾嵩慧課業WAZNIENIEPOSTEPOWANIA
l）jejtreSdnieodpowiadatreScizapytaniaofertowego（np・jestniepodpisana），

2）jest niezgodaz＿OPis誓PrZedmiotu zambwienialub zawj－era Zmiane opisu

PrZedmiotuzamowlenla，

3）Z土020naPr？eZWykonawcewliczbiewieks2ejniLjednaoferta，

4）jestniewaznanapodstawieodrebnychprzepis6W，

5）Wykonawca－W平OnaInienaユe勾TCienarzeczZamav垂acegozam6wieniapubliczne，

wszczeg61noScl：

－nieWykonaIzamewieniawum6wionymteminie，

一niedostarczyIprzedmiotuzamewieniaowZaSciwejjakoScllParametraCh，

－niewyWlaZyWalsiewteminiezwarunk6wgwarandilubrekq7m1，

－VykonaIzam6wienie，kt6reby壬00barczonewadamlPOWOdujacymikoniecznoSe

poniesienia dodatkowch naklhddw　魚nansowych lub prac przez

ZamawlaJaCegO・

●　6）謙諾意慧詩誌慧豊諾意嘉誓。器蓋語詫
●　　諾露霊藍認諾慧露課託善書「∵ia

2・Zamav両acy dokon可e vJyb。rT najkorzystniejszei oferty zgodnej z opisem

przedmiotuzamdwienia，Z王020nqprzezWykonawcespehliaJa－CegOWarunkiudziaH

wpostepowaniu，naPOdst謝Wie kryteri6W oceny ofert okreSlonychwzapytaniu

Ofertowym・

3．ZamawlaJaCyZaStrZega－SObieprawo dozamknieciapostepowaniabezdokonania

vvborunajkor2yStniejszejoferty，nakaZdymJegOetaPie，bezpodaniaprzjrC2yny・

4．ZamawlaJaCyuniewaZniapostepowaniewpr2yPadku：

1）gdy cena najkorzys血ejsz亭Oferty．pr？eWZs27T kwote，ktera Zamaw桓aqT

przemac2ylnas五nansowanleZam6wlenla，ChybaZeZamawlaIa＝CyZWiekszyte

kwote，

2）brakuofert（r6wnieZzpowoduichodrzuceI中・

5．NieZWIocmie po Wborze najkor2yStni匂szq oferty ZamawlaJaCy jednoczeSnie

zawiadamiaWykonawcew，kt6rzyzIo勾Tliofertyo：

1）wyborzeoferlynajk。rZyStniejsz匂，POdaj cnaZWe（正me）alboimieinazwisko，

siedzibealbomejscezamieszkaniaiadresWykonawy／ew，kt6rego／ychoferte



Wybrano，uZaSadnienieJq Wyboru，a tak2e punktade pI－Zynana＝Ofertom w

ka乞dymkryteriumocenyofertlねcznapunkta（je；

2）Wykonawcach，ktdrychofertyniezostabTrOZPatrZOnetpoterminie，Odrzucone）

6・NleZWr壬ocmiepowyborzenajkorzys血匂szejofertylubwprzyI⊃adkuunieWaあienia／

ZamknieciapostepowaniaZamawlaJaCyZamieSciotJmfakcieinformaqenaswqJq

StrOnie－jeZelirozeznanierynkuzostaIowszczetepoprzezumieszczeniezapytania

Ofertowego na stronle mtemetOWej Zamav垂acego w Biulet，mieInfo誓adi

PublicznejlubprzeSledoWykonawc6W，ktdrzyotr2ymalizapytanie．Zamawidacy

POinfomlHe VhTkonawc6W o dokonaniu wyboru oferty najkorzystrLqszei，

PrZeSy埴acinforma－qenaadrese－mailovyⅥ申konawc6wpodanywofercie．

XIV．INFORMACJA O FORMALNOScIACH，JAKIE POWINNY ZOSTA（三　DOPELNIONE

POWrYBORZEOFERTYWCELUZAⅥTARCIAUMOWrY

Zama：WlaJaCynieprzewid可ezaWarCiaumowy．

XV．　0CHRONADANYCH OSOBOWrYCH

Zgodniezart・13ust・liust・2rozporzadzenieParlamentuEuropejs虹egoiRady（UE）

曇結語詑荒業謹書謀議霊諾藷詫器菜e
OraZuChyleniadyrektyWy95／46／WE（Og61nerozporzadzenleOOChroI五edanych）（Dz．

Urz・UELl19204・0・2016riStr・lorazDz・Urz∴UEL127Z23・05・2918．r・Str・2）e

Wamihsko－MazurskiWqjew6dzkiLekarzWeterynarllW01sz屯mieinfomue，Ze：

1・Admmistratorem Pani／Pana－　danych osoboⅥyCh jest Wc＊wddzkiInspektorat

Weterynariizsiedzibaw01sztJmleuLSzalyChSzeregdw7，10－07201sztyn．

2・KontaktzinspektoremochronydanychwWc房W6dzkimInspektoracieWeterynarii

W OIsztynie nastepuJe Za POmOCa adresu e－mail：rOdoの01sztvn・WIW・貧OV・Pllub

korespondencyjnienaw／wadres．

3・Pani／Panadane9SOboweprzetwarzanebedawceluprzeprowadzeniapostepowania

Oudzieleniezamowienianapodstawieart・6ust．lllt．CrOZPOrZadzenia．Podstawa

PrZetWarZania jest obowiazek prawny stosowanla Sforma止zowanych procedur

udzielaniazam6wiehpublicznychspoczyvraJaCynaZamawlajaCymJakojednostce

Sektora五nans6wpublicznych．

4・DanePani／PanamogabyeudosteppianeprzezW函W6dzkiInspektoratWeteryrl－a享

W0lsztynie podmiotom upowa乞nlOnym do u2ySkanlalnfoma－ql na－POdstawle

przeplSewprawa．

5・Pani／Panadane．osoboweniebedaprzekaZyWanedopaiistwatrzeciego／organiza車　e

miedzynarodowg．

6・Pani／Panadaneosobowebedaprzetwarzanaprzezokresniezb専yd。realiz矧華　e

WSkazanego w pkt　3　celu przetwarzanla OraZ∴WyPehienla Obowiazku

archiwizacylnegO，WynikajacegozobowiazuJaCyChprzepISdwprawa．

7・Posiada Pani／Pan．pr㍗O dostepu do treSciswoich danych9ra？PraWOich

SPrOStOWania，uSunleCla，OgraniczeniaprzetwrarZania，PraWOWnleSlenlaSPrZeCiwu．

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

Osobowych，gdyuZmaPani／Pan言iZprzetvITarZanie dmychosobo、yChPmi／Pana

dotyczacych narusza przepisy ogGlnego rozporzadzenia o ochronle danych

OSObowychzdnia＿27kwietnia2016r．

9・DaneudostepnlOnePrZeZPania／Pananiebeda．podlegabTPrO皿owaniu．Pani／Pana

daneniebedaprzetwarzanewspos6bzautomatyzowany・

XVI．　POSTANOWNIENIAKONcowE

L ZamawlaJaCynieprzewldujezaliczek．

2・ZamawlaaCynieprzewidlJeskiadaniaofertwariantowych．

3・ZamawlaJa．ynieprzewidujeudzieleniazamdwieniauzupehliaja＿CegO．



4．0d cZDmnOScidokonanychprzezZamawlajaCegOWtOkuninlejSZegOPOStePOWania－，

wtsmczynn。S亨Wyborunajkorzys血蛮zejofertyoraz∴Zamknieciapostepowania，

WykonawcomnlePr28rShlgujeodwo王Lnie・

5．W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu maja zastosowanie przepisy ustawy

zdnia23kwietnia1964r．Kodekscywilny．

xvIL WYKAZZALACZNIKOw

ZaIaczniknr1－0pisprzedmiotuzamdwienia

Zaねczniknr2（a，b，C，d，e占g，h，i）－fomularzoferbr（excel）

zaproszcnleniestanotv，OfertyW′mySlart・66Kodeksucyw江ncgo，Jakr6wmeznieJeStOgloszenlemWrOzumlenluuStaWPra、－rO2am6時・leh

pumcznychInfomaqatamamcelu、、函czmerozpoznanleryrnku・

WARMINSKO－MAZURSKI

∴一二∴一一
po牽けSKieroIUnlkQZQmOu〝qqCegOllめosob王I

l隼〉OID（工ZmOnqprZeZnIegO

Rozdzlelnlk●

Egz．Nrl－a仁WerS・」aPaplerOWa

旦蟹，Nr2－8kannaBIPIwerSlaelektronicznal

WykonaIa：LuizaCytarska

Dnia：30．07．2021で．

誓撥諾A
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