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prowadzone na podstawie　§　7　Regulaminu udzielania zamOwieh∴publicznych

wwcjewddzkimInspektoracie Weterynarliw01sZ垂Tnie，WPrOWadzonego Zarza：dzenlem

Nr4／2021Warmihsko－MazurskiegoWqjew6dzkiegoLekarzaWetelynariizdniaO8marca

202l r．o wartoSci mnlqSZq niZ kwota一〇kreSlona w art・2ust・l pktl ustaⅥy

zdniallwrzeSnia2019r．Prawozam6wiehpublicznych

NAZWAPOSTEPOWANIA：uShgiwzakresieodbiom，tranSPOrtuiunieszkodliwienia

odpad6wweterynaryinychzgrupyO2

znaksprawy‥WIW－A－AGZ・2600・2・93・2021・JO・KK

I．NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO：

SkarbPahstwa－Wcjew6dzkiInspektoratWeterynariiw01szbTnie

ul．SzaIyChSzereg6W7，10－07201sztyn，

NIP：739－020－71－54，REGON：000092663，tel∴（089）5241450，
★e－mail：dokorespondenqlWSPraWiezam6wiehpublicznych：

WIWOIsztvn＠oIsztvn・Wiw・gQ旦Pl

ねdresstronyintemetowejZamawiajacegohttps：／／W・01sztvn・Wiw・gOV・PI

II．0PISPRZEDMIOTUZAMOwIENIA：

1．Przedmiotem zam6Wienia sa us王ugl W Zakresie odbioru，　tranSPOrtu

iunieszkodliwienia－Odpa－dbwweterynaryJnyChzgrupyO2・

2．Szczeg6Iowy opIS PrZedmiotu zamdwienia oraz warunki realiza（m PrZedmiotu

Zam6W享iaza平era－ZaIaczniknrldo午Pytaniaofertowego・

3．ZamawlaJaCy nle POdzieⅢzamGwienle na CZeSciinie dopuszcza skIadanle Ofert

CZeSClOWyCh・

4．NazwaikodwedhlgWspblnegoSbwnikaZamewleh（CPV）：

KodCPV：90512000－9－UsIugltremSPOrtuOdpadbw

KodCPV：90513300－9－UsmglSPalaniaodpad6w

KodCPV：90524300－9－UshlgluSuWaniaodpaddW

IIL WARUNKIREALIZACJIZAMOWIENIA：

1．Temin reahza匂i zamdwienia：Od dnia podpisanla umOⅥV na Okres12mleSleCV

kalendarzowch．

2．Mi匂SCeOdbioruodpad6W：Wdniroboc2eOdponiedziaIkudopi＊kuwgodzinach8・00

－15．00．ZakIad Higieny WeterynaJyjn匂　W　01szもnie，ul・Warszawska109，

10－70201sztyn，OSObadokontaktuPaniLidiaObrebskatel・（089）5240507（WeW・

30主

3．WarunkipZatnoSci‥PkLtnePrZelewemwteminie21dnioddatyotrzymaniafaktury，

narachunekbankowWykonawcywskazanyna－fakturze・

4．ZamaⅥaJaCy O Wiadcza，Ze bedzie reaHzowae pkitnOSe za fgLI丸ury na rachunek

bankowyⅥウkonawcywskazanywWkaziepodatnikOwVAT，tZW・カial匂liScie”・

5．W pr坤Padku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego

nielHaWnionegowwyka2iepodatnik6wVAT，Okt6rymmowa－WuSt・5，ZamaWlaJaCy

uprawniony bedzie do dokonania zaplaty na rachunek bankoⅥy Wykonawcy

wskazany w Wkazie podatniLbw VAT，a W raZie braku rachunku Wykonawcy

uJaWnionego wwykazie，do wstrzymanla Sie z zapねta－do czasu wskazaniaprzez

Wykonawce，dla－POtrZeb pratnoScl，raChunku bankowego uJaWnionego wwykazie

podahk6wVAT・



6・ZamaWLaJ旧tCyuPOWa2niaWykonawce do przesytniafaktur drogaelektronicznana

adres‥　e－fakturvの01sztvn・Wiw・gOV・Dllub poprzez Platfome Elektronicznego

Fakturowania（PEF主

Ⅳ．WARUNKIUDZLLlLUWPOSTEPOWANIUORAZOCENAICHSPEモノNIENIA

l・ZamawiafacyokreSlawarunkiudziamwpostepowaniudotyczace：

三）upraiVFiehdopr？W空中aoheSloI亨dziaIalnoうCi＿gOSPOdar。討lubzawodowe工
ZamawiaJaCyuZna，ZeWykonawca＿SPehiawarlmek，jeZeh

●　POSiadauprawnieniadoprowadzeniaokreSlonejd2iaialnoScizawodow句高言bedzie

POSiada士　aktuahe zezwolenle／decyzie na wykonywanie d2ialalnoScユW Zakresie

gospodarkiodpadalnimedycznymil／lubweterynalyjnymiokodach：WSkazanych

PrZeZZamawiajacegowOPZ（zgodnleZRozporza．dzeniemMinistraKlimatuzdnia2

StyCZnia2020r・W SPraWie katalogu odpad6W），O ktdr匂mowaw a＿rt23ust．4

Usta：WyZdnia14gmdnia2012r．00dpadach；

・jestwpISanydo r匂estrupodmiot6wgospodarLUaCyCh odpadaml，Okterymmowa．

W arL49ust・l ustawy z dnia14grudnia2012r・00dpadach・W Zakresie

umo如Ⅵ…車Cym tranSPOrt Odpa－d6w wete巧nalyJnyCh／za－kai2nych odpad6W

WeterynauⅥnyCh．

●　Uwaga：Wykonawca w celu wkazania spehLiania warunk6w udziah

WPOStePOWaJliuwzakesieuprawniehdoprowadzeniaokreSlon匂dzialalnoSci（．弓

niemozepolegaenazdolnoSciachpodmiotutrzeclegO．

b）ZdolnoScitechnicme江ubzawodowei．

Zama－Ⅵ垂acyuzna，ZeWykonawca－SPeh止awamek，jeZeliWykaiie，Ze：

●　dvsponuleinstala（三高　do termicznego przeksztalcania zakaZnych odpa．d6w

WeterynaLIⅥnyCh．

WvkonawcvwspdlnieubiegalaCVSleOZamOWlenle：

．wamek dotyczacy uprawnieh do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci

gospodarczej lub zawodowej jest speh止ony，JeZeli co najmniej jeden

Z Wykonawc6w wsp61nie ubiegaJaCyCh sie o ud2ielenie zam6Wienia posiada

uprawnieniado prowad2ieniaokreSlon匂dzialalnoSclgOSPOdarczejlub zawodowq

izrealizujeushgi，doktdrychrealizaQjiteupraWmienla＿SaWyma＿gane．

2・OfertyWykonawcdw，WStOSunkudoktdrychotwartolikwida＿qelubktdrychupa＿dloSC

Cg王oszono，ZWyjatkiemWykonawcdw，kt6r2yPOOgbsz享uupadloScizawarliu虻ad

ZatWierdzony prawomocnym postanowieniem sadu，JeLell ukIa－d nie przewiduJe

ZaSPOkqjenia－Wierzycieliprzei∴HaVida（jemajatkuupadIego言niezostanarozpatrzone

PrZeZ Zamawaja－CegO na daIszy干．etaPie badallia－Ofert・Zam帥埴acy zweryHe

POWyZsze na podstawieinfomaql ZaWartyCh w CentralnejInfomaQji Krajowego
RejestruSadowegodostepnychna－StrOnieintemetowqMinisterstwaSprawledliwoSci

https：／／emsmS・gOV・Pl（Infomadiodpowia－dajacei odpisowi aktualIlemu Z Reiestru

PrZedsiebiorcewpobraneJnaPOdstai元eust・4ust・4aaustawyzdnia20sierpnia

1997r・O Krajowym Rejestrze Sadowymlub na podstawieinfbmaqii zawarbTCh

W Centralnej EwidenqllInfomaql O Dzia拙noSci Gospodarczも　dostepnych na

StrOnieintemetowejhttps：／／prod．cedlg．gOV．Pl．

V・DOKUMENTYORAZOSwIADCZENIA，JAKIEMAJADOSTARCZY（yWYKONAWCY

l・Do ofertynaleZyzalaczJenaSteP可ace dokumenty，ZgOdniezfomaprZ萌etaprzez

Wykonawce：

1）wypehionaipodpisanaoferte，

2）dokument okre3両acy zasady reprezentaqii oraz osoby uprawnione do

reprezentadi Wykonawcy（Odpis CEDIG／KRS）1ub wskazanie，Ze dokLment

OkreSlajaqy zasady reprezentaqii oraz osoby upravmione do reprezentaql Sa



dostepne za pomOCa bezpねtnych，Og61nodostepnych baz danych

坦曲https：／／emsmS・gOq重美；
3）peInomocnictwoOeZeliprzewidl刀e）・

4）Dokumentypotwi－erdzajacespe血ianiewarunk6wudziaIuwpostepowaniu

a．d。kument potwierdzajacy posiadanie uprawnleh do wykonywania

dziaialnoSci w zakresie gospodarki odpadaml Weteryn狐yInyml O kodzie

wskazanym przez Zamawiajacego w OPZ（ZgOdnie z Rozporz如zeniem

MinistraKlimatuzdnia2stycznia2020r・WSPraWiekataloguodpa－d6W）；

b．dokument potwlerdzajacy，ze Wykonawca jest wpISany do rejestm

podmiotdwgospodarlDaCyCh odpadaml，Oktdrymmowawart・49ust・l

ustawzdnia14grudnia2012r・00dpadach，WZakresieumozliwiajaCym

tr’mSPOrtOdpad6wweterynannyCh／zakaあychodpad6wweterynaryjnych；

C・Wykazurzadzehtechnicmych dostepnychWykonaWCyWCelu wykonania

zam6wieniapublicznegoWra－2，∴Zinfomaqao podstawie do dysponowania

tJmizasobami・

2．ZamawlaJaCyWZyVITa－Wykonawcbw，kt6rzyWraZZOfertaniez圭0勾厄pe土nomocnictw，

lub zbZyliwadliwe pehomocnictWa，doich ztoZeniawwyznaczonym teminie，

chybaZemhoichzZo2eniaofertaWykonawcyniebedziepodlegahrozpatrzeniu・

3．ZamawaJa．Cyjednokrohiewzywa－douzupehieniadokumentu・

4．Pehomocnictwauzupehiane nawe2Wanie Zamawlaja－CegO na POdstawie ust・4，

musza zostae zわZone w vTymaCZOnym teminiel W fomie wskazanq przez

Zamawla＝］aCegO・

5．0fertaniepodlegauzupehieniu・NiezbZenieofertylubz空中ewfomieinneJniZ

wskazana w rozdzialeIX ust・3　skutkowae bedzie nlerOZPatrZenlem Oferty

WykonawcynadaユszJmetaPiebadania・

vI．INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ

pRZEKAZYWANIEOSWIADCZENIDOKUMENTOW

l．Korespondenqe dotyczacaE∴∴Zamdwienla Wykonawcai ZamawlaJa＝Cy mOga

przekaiyWae W formie pisemnei，土ksem na nr：（089）52414771ub droga－

elektroniczna：型TOIsztimの01sztvniWiw・gOViP1

2．0sobauprawnlOnadokontakt6wzWykonawcamljest‥PaniKatarzynaKaWeCka，

tel．（089）5241480，PaniJustSma01endrzyhska，tel・（089）5240507wew・16

（spravYmerytOryC竺eifomalne）odponiedzia：出udopi祉kuwgodz・8・00－15・00・

3．ZamawlaJaCyZamlennie dopuszczaporozumiewanie sie droga－mailowanaadres：

票謹書講霜雪（sprawy
4．KorespondenqapowinnabyeopatrzonaznakiemspraWy・

vIL ZMIANATRESCIZAPYTANIADOSKLADANIAOFERT

l・Za聖aYial等rT・誓WkaZdymczasie，PrZedupbrwemteminuskhdaniaofert，

zmlenietreSenl望SZegOZaPJTtnia・Dokonanewtensposdbuzupe壬nieniestaniesie

integralnaczeSclaZaPytania・JednoczeSniedokonamZmianazostaniezamieszczona

nastronieintemetowejZamawlaJaCegO・

2・JeLe血wpr窄）adku－ZmianytreScizapytanianiezbediVjestdodatkovvczasna－

wprowadzeme zmianw ofertach，ZamawlaJaCyPrZed王uえatemin sk土adania orert

iilJbrmrHeObmwykonawcbwzamieszczajacinfomacjena－StrOnieintemetowej・

VIII．TERMINZWIAZANIAOFERTA

wykonawcajestzⅥaZanyOferta－PrZeZ30dni，POCZaWSZyOddniaupbwuteminu

sktadaniao允rt．

IX．0PISSPOSOBUPRZYGOTOWANIAOFERTY

l．Wykonawcaponosiwszelkiekoszty2m確anezprzITgOtOWaniemiZloZeniemoferty・



2・Wykonawca ma prawo zk2ye bTlko jedna oferte，W PrZyPadku∴zk浸enia przez

WykonawcewleCejniZjednejofertyをadnazofertniezostanierozpa＿trZOnaWdaJszym

badaniu．

3・Ofertys薗adasiewjezykupoIskim，WfbmiepisemnejlubzapoSrednictwem

ぬksulubpocztyelektronicznej（Skan）lubpopisanejpodpisemelektronicznym．

4・OfertaioSwiadczenlamuSZabyepodpisane pr誓OSObe／osobyuprawnione do

reprezentowmiaiskねdanla OSwladczeIiwoliwlmlenlu Wykonawcy・Wykonawca

Wyka衰Zamawiajacemu umocowanie do zk逐enia oferty，nP．WPrZyI〕adku sp虻田

CyWilngmoZetobyeumowasp6出qywilnej，ajeZellZtreSciumo、ySP接地niev．ynika

StOSOWne umOCOW竺ie daneg9WSP61nikalub wsp6mk6W，dla waZnoSci。ferty

konieczne jest je〕POdpisanle PrZeZ WSZyStIdch wsp6lnik6w albo wsp61nika

umocowanego w drodze odrebn匂uchwaIy wsp61nik6W，StanOWiacej zaねcznik do

umoWySP張出cy証In匂，badZteZprzezpeInomocnika．

5・W przypadku，gdy oferte podpisIHe Pe土nomocnik，do Oferty naleZy zaIaczye

Pe士nomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w nlnlqS冬草n

POStePOWaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu．

PeInomocnictwomusibyeprzedstawioneworyginalelubnotarialniepotwierdzonq

kopii（dopuszcza sie skan主Wmagane，aniezIoionelubwadliwepehomocnictwa

Skutkowaebedanierozpatrzeniemofertywdalszymbadaniu．

6．0ferta＿muSIZaWierae：

1）oznaczenieⅥウkonawqT（naZWa－isiedziba），

2）cenewraz∴ZPOdatkiemVAT，POdanacy缶owoisIownie，

3）inneinfoma幸niezbednedoocenyoferty・

7・WykonawcamozeprzedupbTWemterminudoskIadaniaofertzmiemelubWyCOfae

OfeHe．

8・Zamav垂aqyinfomlJe，iZofertyskkdanewpostepowaniusajaWne．

9・WszelkiezmianywtreSciofeIty（poprawki，PrZekreSlenla，dopisknnmiesioneprzez

Wkonawcepo sporzadzenlu Ofertypowimybyepodpisanelubparafowaneprzez
OSObepodpisu・aCaOferte・WPrZeCiwnymwypadkuniebeda＝uWZgledniane．

10・WielkoSeiukIadzaIaczonegodonini匂szegozapytanlaWZOmOfertymo乞ezostaeprzez

VhTkonawcezmieni。ny，jednaktreS60fertywinnaodpowiada＿etreScizapytania．

11・W trakcle PrOWadzonego postepowania nie podlegi却往∴lUaWIheniuinfomaqe

StmOWlaCe taiemnlCe PrZedsiebiorstwa w roZmmieniu przepIS6w ustawJT Z dnia

16kwietnia1993r・OZWalczaT叶PieでZCiwejkonkurencji（Dz・U・22020r・POZ・

1913）言e豪亜Wkonawca，niepomlqnlZYteminieskZadaniaofert，ZaStrZegIoraz

WykazaI，Ze niemogabye oneudostepnlane，ZaWyjatklem ZaWartyCh wofertach

informa垂doty誓CyCh‥na2my（五my）WykonawcI仁jego adresu，Ceny，teminu

Wykonaniazam6wleniapublicznego，OkresugwaranqllWarunk6wpZE止noSci．

X．　MIEJSCEORAZTERMINSKLADANIAOFERT

l．0ferbTSkladasie：

1）wfomiepisemnefnaadresZamaW両acego－ul．SzalyCh Szeregdw7，10－072

01sztynlub

2）zapoSrednictwemfaksu－nrfaksu（089）52414771ub

3）poczbrelektroniczn匂－e－mailviwoIsZtVnの01sztm．Wiw．gov．p1

2・TeminskZadaniaofertupZywadniaO8czerwca2021r・Og。dz・10．00．

3・Otwarcla Ofert dokon亨e sie w dIhu，W ktbrym uPbwa temin skねdania＿Ofert

W danym postepowanlulub dnia nastepnego，gdy temin skIadania ofert zosta王

WyZnaCZOnydokohcadnla．

4・Ofertaz巌onapoup圭ywle、yZnaCZOnegOPrZeZZamawl劉aCegOteminuniepodlega

badaniuiocenie・OfakcietympoⅥ丘adamiasieWykonawce，ktbryzbZytofertepo

teminieskladaniaofert（e－mailowo）．

XI．　0PIS SPOSOBUOBLICZANIACENYOFERTY



1．ccnabrutto ofertypowinnazawieraewszystkiekoszty言akieZamaWlaJaCybedzie

musiaIpomescprzyrealizaqlZamdⅥ竜nia，ZuWZglednieniempodatkuodtowardw

iuslugVAT，koszt6wtransportudosiedzibyZamaWlaJaCegO，lnnyChop址ipodatkdw

－ZuWZglednieniemewentuaユnychupustdwirabatew・

2・Z雪空高批CyWymaga，abywszystkiecenybybTPOdanezzaokr劃ヰeniemdodw6ch

mlqSCPOPrzeCinkuzgodniezmatematycznymlZaSadamiza－OkI聖＊mla，鉦

1）u土amekkohczacysiecy丘aodOdo4zaokraglienale勾TWdet，

2）ulamekkohczacysiecy正aod5do9zaokraglienaleiywg6re・

3．CenapowinnabyewyraZonawzbtychpoIskich，nie dopuszczasieprowadzenia

rozliczehwwaユuta＿Chobcych．

xII．OPISKRYTERIOWISPOSOBUDOKONYWANIAOCENYOFERTY

l．Przy Wborze najkor2yStni匂sze5　0ferty Zamawlajacy kierowaI sie bedzie

nastepujacymikryteriamiiichwagami：

1）Cenaofertybrutt0－100％，

2．Za＿najkor勿Stni匂SZa，ZOStanieumana。fertaznajniZszacena・・

3．ZamaⅥaJaCydokonaobliczehzdo憾adnoSciadodw6chmigscpoprzecinklL

4．ZamaWTLaJa，CyPOPraWioczywisteomy田rachunkowe，PISarS虹e言nne・

5．DopuszczasienegoqiowaniezWykonawcami（Pisemne），Cenipozostalychelementbw

ofertzb20nyChwwynikuprzeprowadzonegorozeznaniarynkuwprzyI〕adku・gdy：

1）najn12S？aZaOferowa誓CenaPrZekraczaWSOkoSeSrodk6wprzeznaczonychna

reaHzaqezamdwienla；

2）wzambwien‡u．uzyskanoofertyztymisamymicenami；

3）bilanscenylmnyChkryteri6wodnoszacychsiedoprzedmiotuzamdwieniajest

6．ZprzeprowadzonychnegoqaqjlSPOrZadzasieprotokd土znegoqaql・

7．NieJeStdopuszczalnebywefekcienegoqaqluZySkanocenemniejkorzystnaniz

zbZonaplerWOtnie・

xIII．ZAWIADOMIENIE O WNIKU POSTEPOWANIA　－　WYBOR OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ，ZAMKNIECIELUBUNIEWAZNIENIEPOSTEPOWANIA

l・Zam中空CymOZeねdaeodWykonawcdwdodatkowychⅥ蒔niehdotyczacych

trescIZb20nyCh ofertidokument6W，dokonywae poprav oczywistych omyIek

pISarSkhirachunkowychlubinnychomykkniepowodujLa！3yChistotnychzHhan

2．ZamawlajaCymamOZliwoSezwr6ceniasiedoWykonawcyoudzieleniewyJaSnlen，

1）ce千〇fertywyd萄esieraLaconlSkawstosunkudoprzedmiotuzmbwiPa（przez

ra誓OniskacenenakZyrozumieesytuade・gdycenaofertyjestnlZSZaOCO

namni匂30％odSrednieJalrtmetyCZnejcenwszystkichz疑Onychofertlubcena

ofertyjestni2sza9CO専mniej30％odszacunkow匂wartoScizam6wienia），1／lub

2）treSeofertyjestnleSPqnalubbudziwatpliwoSciZamawi亭acegocodomoZliwoSci

wkonanlaPrZedmiotuzamdwieniaiZgOdniezwymaganlamiokreSlonymlPrZeZ
zamaⅥajaCegOlubwnikajacymlZOdrebnychprzepIS6W・

3．Wtakieisytua如ZamawiajacymoZezwr6ciesiedoWykonawcywformiemailowd

oudzieleniewyjaSniehlubzbZeniedowoddwwycenyelement6wofertymaja・CyCh

wpbwnawysokoSeostateczneicenyoferty・

4．Wtokubadaniaiocenyzね20nyChofertZamawlamCym02ewezwaeWykonawcdw，

kt6r2yniezbZyliwymaganychdokument6walboz壬02ylidokumentyzav壷raJaCe

bねdy，doichzbZeniawwznaczonymteminie・

5．ZamawlaJaCyOdrzucaoferteWykonawcy，JeZeli：

1）j匂treSeIheodpowiadatreScizapytaniaofertowego（np・jestnlePOdpisana），

2）jestniezgodaz＿OPis誓PrZedmiotuzamdwienialubzawkHaZmianeopisu

przedmiotuzamowlenla，

3）zIoZonaprzezWykonawcewliczbiewiekszejniLjednaoferta，



4）jestniewa一Znanapodstawieodrebnychprzepisew，

5）Wykonawca、ykonaIITenaユeZycle na－　rZeCZ Zam邪iajacego zam6wienia

Pubhczne，WSZCZeg61noScl：

－niewykonaIzamdwieniawumdwionymterminie，

－niedostarczyIprzedmiotuzam6wienlaOWkSciweijakoScilParametraCh，

‾niewywL彼yWaIsiewteminiezwarunk6wgwaranciilubrekqjml，

－WykonaI zam6wienle，ktdre byわ　obarczone wadami powodujaqTmi

koniecznoscponiesieniadodatkowychnakladdw五nansoⅥyChlubpracprzez

ZamaⅥaJaCegO．

6）zaJ空r千raZatconiskacenelub gdyWykonawcaniezkZyZwystarcz祖cych

WyJaSnlehlub z巌One wylaSnienia sa niewystarczaJaCei cena nadal budzi

W祉PliwoSci ZamawlajaCegO CO do mo址woSci　Ⅵykonania przedmOtu

Zam6、㌢eniazgodniezwymaganiamisf。rmuわwarvmiwzapytz遺liuofertowym．

6・Zamawiaja（y doko中e vvboru najkorzystnl匂szq oferty zgodnei z opisem

PrZedmiotuzam6wienla，ZbZongprzezWykonawcespehiajaCegOWamnkludziaIu

WPOStePOWaniu，naPOdstai諒e kryteri6W oceny ofert okreSlonych wzapytaniu

OfeHowJm・

7・ZamawlaJaCyZaStrZegaSObieprawo dozamknieciapostepowaniabezdokonania

Wyboruna・kor2yS血匂sz匂Ofc汀ty・nakaZdymJegOetapie，bezpodaniaprzyc2yny．

8・ZamaⅥaJaCyuniewaZniapostepowaniewprzypadku：

1）gdy cena najkorzys血ejsz亭Oferty pr？eWZszy kwote，ktdra Zamawiaja＿Cy

PrZeZmaCZy王IaS五nansowanleZam6wienla，ChybaZeZamawlajaCyZWleks2yte

kwote，

2）brakuofert．

9・NleZWIocmie po wyborze najkorzJrStniejszq oferty ZamawlaJaqY jednoczeSni。

ZaWiadamiaWykonawcdw，kter2yZbZyliofertyo‥

1）wborzeoferty専korzystni匂szej，POdaja．cna2；W宅（fime）alboinheina2misko，

SiedzibealbomqscezamieszkaniaiadresWykonawcy，kt6regoofertewybrano，

uzasadnieniejdyboruoraznazwy（五rmy）alboimionainazwiska，Siedziby

albomiejsca－ZamleSZkanialadresyWykonawcdw，kt6rzyzね2yllOferBT，atakZ。

Punktade przyznana ofertom w kaZdym kryterium oceny ofertiねczna

2）Wkonaycach，ktdrychofertyniezostabrrozpatrzoneWaZZuZaSadnieTle千・

10・Niezwbczmepowyborzenajkor2yStniejszejcfertylubwprzyI〕adkuu平WaZnlenia／

ZamknieciapostepowaniaZamawiajacyzamieSciotymfakcieinfomaqenaswq商

StrOnie－je2elirozeznanierynkuzostaIowszczetepoprzezumieszczeniezapytania

Ofertowego na stronieintemetowej ZamawlaJaCegO W BluletynieInfomaql

PubliczneflubprzeSledoWykonawcbw，kt6rzJrOtrZyma－lizapytanie・Zamawiajacy

POinfomL＊W＊oTaWC6w o dokonaniu wbon1－0ferty najkorzYStni匂szej，

PrZeSy坤acinfomaqenaadrese－mailoⅥyWykonawc6WPOdanywofercle．

XIV・INFORMACJA O FORMALNOScIACH，JAKIE POWINNY ZOSTAC）DOPELNIONE

POWYBORZEOFERTYWCELUZAWARCIAUMOWY：

1）Wykonawca，kt6reg。OfertazostanieWbranajakonajkorzystni匂szaprzedzawar。i。m

umovyzobowia2anyjeSt do przekazaniaZamawlaJaCemuinformaC串dobTCZayCh

QS6breprezentuiacvchWvkonawceiupowa血io重出dpisaniaumQEY；2）器碧
．Umowa taka winna okreSlae strony umowy，WyZnaCZOnegO PehlOmOCnika

uprawrhonego do kontaktew z ZamawlaJaCym，doⅥyStaWiania dokument6w

ZWla－ZanyCh z pZatnoSciaml，Celdziaねnia，SPOS6b wsp6Id21aIania，Zakres prac

PrZeWidzianych do Wkonania kaZdemu z nich，SOlidama odpowledzialnoSe za＿

ヽ男Tkonanie zam6wienia，OZnaCZenie czasu trwanla konsordum（Obeim函cego

Okres realizaqi przedmiotu zam6wienia，gWaranql，rekc＊niI wyklucz．nie



moZliwoSci wypowiedzenia umowy konsorqium PrZeZ kt6regokoIwiek zJegO

czIonk6wdoczasuvykonania－Zambwienia

XV．0CHRONADANYCHOSOBOWYCH

zgodniezart・13ust・liust・2rozporzadZenieParlamentuEuropeJSkiegoiRady（Ue）

2016／679zdnia27kwietma2016r・WSPraWieochronyosObHzycznychw2mTiE拷ku

z przetwarzaniem danych osoboWChiw sprawie swobodnego przep王ywu takich

danych oraz uchylenia dyrektyw95／46／WE（og61ne rozporzadzenie o ochronie

danych）（Dz・Urz・UELl19zO4・0・2016r・，Str・lorazDz・Urz・UEL127Z23・05・2018

†・Str・2）Wamlhsko－MazurskiWQjew6dzkiLekarzWeterynariiw0lsztymieinformuje，

1．Administratorem Pani／Pana danych osobowych jest WcjewddzkiInspektorat

Weterynaliizsiedzibaw01sztynieul・SzallrChSzeregdw7，101）7201sztyrL

2．K。ntaktzinspektoremochronydanychwWc直W6dzkimInspektoracieWeterynarii

w0lszbmie nastepuje za pomoca adresu e－mail‥rOdoの01sztvmiWiw・gOV・pllub

korespondencyjnienaw／Wadres・

3．Pani／Pana dane osobowe przetwarzane bed竿，Y Celu przeprowadzenia

postepowanla O udzielenie zamewienia na podstawle art・6ust・lllt・C

rozporzadzenia・Podstawa przetwarzania jeSt Obowiazek pravmy stosowania

sfomalizowalTyCh procedur udzielania zam6Wieh publlCmyCh spoczywaJaCy na

Zama：ⅥajaCymjakojedn。StCeSektora五nms6wpublicznych・

4．Dane Pani／Pana moga bye udostepniane przez Wqjew6dzkiInspektorat

WeterynTiiw0lsztjmiepodmiotomupowahionymdouaTSkarhinformadina

podstawlePrZePIS6wprawa・

5・Pani／Panadane．osoboweniebedaprzekaLZyWmedopahstwatrzeciego／Organizadi

miedzynarodowq・

6．Pani／Panadaneosobowebedaprzetwarzanaprzezokresniezbednydorealizadi

wskazanego w pkt　3　celu przetwarzanla OraZ WyPetnienla Obowia・Zku

archiwizacy］negO，Wynikajacegozobowiazl－】JaCyChprzepISbwprawa・

7・PosiadaPani／Pan prfWO dostepu do treSciswoich danych oraz∴PraWOich

sprostowania，uSunleCla，Ograniczeniaprzetwarzania，PraWOWniesieniasprzeciwu・

8．Ma Pani／Pan praWO Wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

osoboWCh，gdyuznaPanl／Pan，iZprzetwarzaniedanTChosobowychPanl／Pana

dotyczacych narusza przepisy og61nego rozporzadzenia o ochronie danych

osobowychzdnia27kwietnia2016r・

9．DaneudostepnioneprzezPania／Pananiebedapodlegalypro釦owaniu・Pani／Pana－

daneniebedaprzetwarzanewspOSdbzautoma－tyZOWany・

XVL POSTANOWNIENIAKONCOWE

l．Zamawla］aCynieprzewidujezaliczek・

2．ZamawlajaCynieprzewidujeskIadaniaofertwariantoWCh・

3．ZamawlaJaCynieprzewidujeudzieleniazam6wieniauzupe士niaJaCegO・

4．0dczJmnOScidokonanychprzezZamawlaJaCegOWtOkuniniqszegopostepowania，

wtSmC坤nnOSciwyborunajkorzystn匂szej ofertyoraz∴Zamhieciapostepowama，

WykonawcomnlePrZySmgujeodwo圭anie・

5．W sprawach nieuregulowanychwzapytaniu majazastosowanie przepisyustaW

zdnia23kwietnia1964r．KodekscyWhlny・

xvIL WYKAZZALACZNIKOw
Zaねczniknr1－0pisprzedmiotuzamdwienia

ZaIaczniknr2－Fomularzoferty

ZaねCZniknr3－Wz6rumowy

ZaLa．czniknr4－Wykazurzadzehtechnicznych

ぁpros雄心enleSbD読0危nyVrmySlaH66Kodeksuc函hego・JakreⅧeZnicjestogねszenlemM′rOzumleniuust貧WyPrawozam誼eA
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