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ZAPYTANIEOFERTOⅥrE

prowadzone na podstawie　§　8　Regulaminu udzielania zamdwleh publicznych

w wcjew6dzkmInspektoracie Weterynariiw01sztJmie，WPrOWadzonego Zarzadzeniem

Nr4／2021WarmiIisko－MazurskiegoWqiewbdzkiegoLekarzaWeterynariizdniaO8marca－

202l r．o wartoSci mme〕SZej ni2　kwota＿　OkreSlona w art．2　ust．l pktl ustaWy

zdniallwrzeSnia2019r．Prawozam6wieIipublicznych

NAzWA POSTBPOWANn：dostawa obuwiai odziezy rob°cZej，Srodk6W　°Chrony

indywidualnej，Znaksprawy WrIW－A－AGZ・2600・2・97・2021・JO・KW

I．　NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO：

SkarbPaiistwa－Wdew6dzkiInspektoratWeterynariiw01sztJmie

ul．SzalyChSzeregew7，10－07201sztyn，

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

Ⅵ輝γ・Pl
＊adI－eSStrOnyintemetow匂ZamaⅥ袖acegohttT，S：／／www・01sztvn・Wiw・gOV・pl

H．0PISPRZEDMIOTUZAMOwIENIA：

1．PrzedmiotemzamewieniajestdostawaobuwiaiodBieZyroboczej，Srodk6wochrony

indywidualnej・

2．Szczeg6王owy opIS PrZedlniotu zam6wienia oraz warunld realizacji przedmiotu

zam6wleniazaWierazalaczniknrldozapytaniaofertowego．

3．ZamawiaJaCyPOdzieliIzamdwienienaczeSciidopuszczaskIadalheofeでtczeSciowych‥

1）Zadanienr1－0buwielaboratoI訪ne

2）Zadanienr2－0dzieZrobocza

3）Zadamienr3－Rekawiczkijednorazowezr止trylu

4）Zadanienr4－Srodkiochr’OnyOSObist匂

5）Zad紬〕－ienr5－RekawicespeciallStyCZme

6）Zadanienr6－Maseczkijednorazowe

wiloSciach10ParametraChokreSlonychwzalacznikunrldozapytemiaofertowego・

Wymogido：zadanianr1－2

1）Odzie2musi spehiaC wymagaJ五a obowiazujacej nomy CEN／TS14237：2015

”TeksbTliawsystemieochronyzdrowia”・

2）Zam翻i－ajacyinf。rm可e，Zew／wnumeryySkaza－neWkolumie”MODEL当omodele

魚rmyWq〕dak，WymaganePrZeZZamawiajaCegO・

3）Od2ie2musi bye uszyta z∴tI震避止n przystosowanych do wielokrotnego prania

przemysbwego，POkt6rymnietracaksztaltu，koloruiniemecha－CaSie・

4）WykonaYCa VynieniobuwiewprzypadkujeSlipoprzymierzeniuokaiieSie，Ze

ro2／miarJeStZamaiylubzaduZynapra∞Wmikumimo，Zezgadzasieznumerem

podanymwzamdwieniu・WykonawcawymleniobuwienarozmiarwskaZをulyPrZeZ

ZamaⅥiaJa＝CegO dolO dni roboczBTCh od dnia przekazとmia but6w do、巧TrmalV・

Kosztydostawy（zwrotu）pokryjezamawiajacy・

5）Zamawi一重CyWymagaPrOduktdwproducentdwwskazanychwopislePrZedmiotu

Zam6wienla亘iedopus？CzaLzamiennik6W（dotyc2yZada正nrl‾2主

6）Wkonawca zobowiazuJe Sie dostarczy asortyment zgodny z rozH正雪amioraz

zapakuje w sposdb uねtwiajacyidentJ血kaQje rozmiarew ZamawiaJaCemu PO

dostawie（dotyczyzadahnr1－2）・



4．NazwaikodwedhlgWsp61negoSlownikaZam6wieh（CPV）：

Kod CPV：18830000－6－0buwie ochrome

KodCPV：18100000－0－Odzie2，branZowa，SPeCjalnaodziezroboczaidodatki

KodCPV：18400000－3－0dzieZspecjalnaidodatki

KodCPV：18424300－0－rekawicejednorazowe

5．Zamawiajacy nie dopuszcza skladania oferty na wybrane pozycje asortJmentOWe．

Wykonawcazobowiazanyjestwypehhewszystkiepozyqie asortJmentOWefomularza＿

Ofe吋．

III．WARUNKIREALIZACJIZAMOwIENIA：

1．Terminrea瓦zaqiizam6wlenia：

Zadanie nr1－2　－　dostawa do　60　dni od dnia wyslania zam6wienia oferty

n勾korzystniejszej．ZamaWiajayniebedzieⅥySy拙dodatkowegozam6wienla．

Zadanie3－6－dostawado21dnioddniawyslaniazam6wienia．

ZamawlalaCVbedziewsv拙dodatkowezam6wienie・Szczegbbwezam6wieniezostanie

PrZeS王nenaemaila，ZkteregozostaIawsanaofertaWykonawcy・

2．Mi匂S∝　dostawy w dniach roboc2yCh od poniedzialku do piatku w godzinach

8．00　－15．00．ZakIad Higieny Weterynaryjnも　W　01szもTnie，ul．Warszawska＿109，

10－70201sz布Tn，OSOba do kontaktu Pani Beata AIchimowicz tel・（089）52405　07

（wew．14）．

3．WkonawcazobowiaZanyjestdostarczyeproduktynawIa－Snykosztiryzyko・

4．WarunkipIatnoSci：PlatneprZX：lewemwterminie21dnioddatyotrzymaniafaktury，

nara－ChunekbankowyⅥ中konawcywskazanynafakturze．

5．ZamawiajacyoSwiadcza，ZebedzlerealizowaepZatnoSeza地urynarachunekbankoⅥy

WkonawcywskazanyWWykaziepodatnik6wVAT，tZW．，”bial匂IiScie”．

6．W przypadku wskaz三mia przez Wykonawce na fakmrze ra－Chunku bankowego

nieuJaWnionego wⅥykazie podatnik6wVAT，O ktdrym mowawust・5，ZamawlaJaCy

uprawnionybedziedodokonaniazapねtynarachunekbanko、yWykonawcywskaza－ny

w wykazie podatnik6w VAT，a W raZie braku rachunku WykonawqrlHaWnionego

wWykazie，do wstrzymania sle Z ZaPIata do czasu wskazania＿PrZeZWykonaWCe，dla＿

POtr2％；bp壬atno cl，ra＿ChunkubankowegouJaWnlOnegOWWykaziepodatnik6wVAT．

7．ZamaⅥ桓aqy upowa1着ユia＿Wkonawce do przesyania faktur droga elektroniczna na－

adres：　e－fakturⅥ⑦01sztvn．wiw．gov．pl lub poprzez Platfome ElektronlCZnegO

Fakturowania（PEFL

Ⅳ．　WARUNKIUDZ此UWPOSTBPOWANIUORAZOCENAICHSPELNIENIA

L ZamawlaJaCyniestawiawarunkdwudzialuwpostepowaniu．

2．0fertyⅥ与konawc6W，WStOSunkudok［dryChotwartoHhvidacjelubktbrychupadIoSe

Og王oszono，ZWyiatkiemWykonawc6W，kterzypo ogbszeniuupadloScizawarliukIad

ZatWierdzony prawomocnym postanowieniem sadu，jeZeli ukIad nie przewiduje

ZaSPOkqieniawler郷rCieHprzezlimdaqemaJatkuupadIego，niezostanarozpatrzone

PrZeZ Zamav垂acego na dalszyI干etaPie badania ofert・Zamawi勾acy2meryEkuje

POWyZsze napodstawieinroma（車zawarBTCh w CentralnejInfoma前K士萄oweg？

RgestmSadowegodostepnychnastronieintemetowej MinisterstwaSprawiedliwo cl

https：／／ems．ms．gov．pl匝macji odpowiadajacq odpISOWi aktualnemu z Rejestru

PrZedsiebiorcdwpobranqnapodstawieust・4ust．4a－auStaWyZdnia20sierpnia1997

r．o Krajowym Rもestrze Sadowymlub na podstawieinfomacii zawartych

WCentraln匂EwldencjiiInfomadioDziaIalnoSciGospodarczejdostepnychnastronie

intemetowejhttDS：／／lOrOd．cedi⊆〔．gOV・pl・

V．DOKUMENTYORAZOSwIADCZENIA，JAK岨MAJADOSTARCZYCwYKONAWCY

l．Do oferty n粗eZy zalaczye nastepujace dokumenty，ZgOdllie z foma．prz扇eta．przez

Wkonawce：

1）1℃rPehhonaipodpisanaOferte，

2）dokument okreSlaja－　∴zasady reprezenta函　Oraz osoby．uprmione do

reprezentacji Wykona．wcy（Odpis CEDIG／KRS）lub wskazとmle，Ze dokument



OkreSlajacy zasady reprezentaql OraZ OSOby uprawnione do reprezentaql Sa

dostepne za－　POmOCa bezpねtnych，Ogelnodostepnych baz danych

https：／／prod．cedig，gOV．Pl／https‥／／ems・mS・gOV∵Pl；

3）pehomocnictW00eZeliprzewiduje）・

2．ZamawlaJaCyWZyWaWykonawc6W，kterzywrazzoferta；niezbZyHpehomocnictw，lub

zbZyHwadliwepe壬nomocnictwa，doichzZoieniawwyznaczonymterminle，Chyba2e

mimoichzbZeniaofertaⅥ申konawcyniebedziepodlegakrozpatrzenlu・

3．ZamawmacyjednokrotniewayWadouzupe圭nieniadokumentu・

4．Pehomocnictwa－uZuPe虹anenawezwanieZamawlajaCegO naPOdstawierozdziahl

Vust．2，muSZaZOStaeZZo20neWWyZnaCZOnymtermimeiwformiewskazanqprzez

ZamawlaJaCegO・

5・Ofertaniepodlegauzupehienlu・NiezbLenleOfertylubzloZeniewformieinn匂niZ

wskazana w rozdzialeIX ust．3　skutkowae bedzie nlerOZPatrZenlem Oferty

Wykonawcynadaユszymetapiebadanla・

VI．INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIB Z WYKONAWCAMI ORAZ

pRZEKAZYWANIEOSwIADCZEI寸IDOKUMENTOw

l．Korespondencjedotyczacazam6WieniaWykonawcaiZamawlaJaCymOgaPrZekazywae

w formユe pisemnq，faksem na nr：（089）5241477lub droga：elektroniczna－：

WiwoIsztvnの01sztvn・Wiw・gOV・p1

2．0soba，uPraWniona do kontakt6w z WykonawcamiJeSt‥　Pani Katarzyna

W〔直iechowska，PaniJustyna01endrzyfLSka（SPra：WmerytOryC狐eifomaユne）od

poniedziaIkudopiatkuwgodz・8・00－15・00・

3．ZamawlaJaqT Zamlennie dopuszcza porozumiewanle Sie droga maユlowa＝na adres‥

iustvnadendrzvnskaGml・llub admmpl（spraWy

PrOCeduralne∵VySykniezawiadomleiiitp・）

4・Korespondenqapowinnaby60PatrZOnaZnaidemspra－Wy・

VII．ZMIANATREScIZAPYTANIADOSKLADANIAOFERT

l・Zamawl中堅mOZewkaLdymczasie，PrZedupbTWemteminuskladaniaofert，Z聖eI亨

trese nmlqSZegP ZaPytanla－・Dokonane w ten sposeb u狐Pehienie stanle Sle

integralnaczeSclaZaPytania・JednoczeSniedokonana－Zmiana－ZOStaniezamユeSZCZOna

nastronieintemetow匂Zamawla；栓CegO・

2・Jebeliwpr？PadkuzmianytreScizapytanianiezbednyjestdodatkowyczasna

wprowadzenle Zmian w ofertach，ZamawlaJaCy PrZedluZa termin sldadania ofert

iinformujeOtJmWykonawc6wzamieszczajaclnformaqienastronleintemetowej・

VIH．TERMINZWIAZANIAOFERTA

WykonawcaJeStZWlaZanyOfertaprzez30dni，POCZaWSZyOddniaup圭ywu termmu

skねdaniaofert．

IX．0PISSPOSOBUPRZYGOTOWANIAOFERTY

L WykonawcaponosIWSZelkiekosztyzwia2kmeZPrZ，rgOtOWaniemizbZeniemoferty・

2．Wykonawca ma prawo zloZye tylko jedna oferte，W PrZyPadku zわZenia przez

Wykonawcewiec匂niLjednejoferty，Zadna－ZOfertniezostanierozpatrzona－Wdals2ym

3．0fertJr SkIada sie wjezyku poIskim，W fomie pisemnej（ZI020nef w sledzibie

Zamawi年ia・CegO）lubwfbmieelektronicznejopatrzondkwah五kowanympodpisem

elektronlCmymlubzauねnym／osobistJmlubwpostacielektronicznejjako skan

Oferty・

4・OfertaioSwiadczenla muSZa bye podpisane pr誓OSObe／osoby uprawnione do

reprezentoWanialSkIadania oWiadczeh woH wlmleniuⅥ申konawcy・Wykonawca

wykaZe ZamawlaJaCemu umOCOWanie do zbZenia oferty，art・W PrZyPadku sp虻田

cywiln匂moZetobyeumowasp6虻cywiln匂aje2eliztreSciumoWSP6／膿dnieWnika

stosoWne umOCOWanie danego wsp61mkalub wsp61nik6W，dla waZnoSci oferty

konieczne jest jeJ POdpisanie przez ws却Stkich wsp61nik6w albo wsp6lnika



umocowmego w drodze odrebn匂uchwaly wsp61nik6W，StanOWiacもza王acznik do

umowyspd旺cywihej，ba．dZteZprzezpe左nomocnika．

5・W przypadku，gdy oferte∴POdpisuje pehomocnik，d0　0ferty naleZy zaねczye

PehomocnlCtWO rOdzajowe do reprezentowania WykonawqT W nmlqSZym

POStePOWaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu．

PeInomocnictwo musibyeprzedstai読Oneworyginalelub notarialniepotwierdzonq

kopii（dopuszcza一幸Skan）・Wymagane，aniezZo20nelubWadliwepehomocnictwa

SkutkowaebedanlerOZPatrZeniemofertywdalszymbadaniu．

6．0Iertamusizawierae：

1）02maCZenieWykonawqT（nazwaisiedziba），

2）cenewraz∴ZPOdatkiemVAT，POdanacyfrowoisbwnie，

3）inneinformaqeniezbednedoocenyoferty・

7・Wykonawcamoze przedupbrwem termmu do skIadanlaOfertzmienielub wycofaji

OfeHe．

8・ZamawnajaCyinfomuJe，iZofertyskZadanewpostepowaniusaJaWne．

9・WszelkiezmianywtreSclOferty（POPraWki，PrZekreSlenia，dopiskiInaniesioneprzez

Wkonawce po sporzadzeniu oferty powhny byC podpisanelub parafowane przez
OSObepodpisIPa＿CaOferte，WPrZeCiwnymⅥypadkuniebedauwzglednlane・

10・WielkoSeiukZadzaIaczonegodoniniejszego？aPytanla－WZOruOfertymoZezostaeprzez

Wykonawcezmieniony，jednaktreS60fertywmnaodpowiadaetreScizapytania．

11・W trakcle PrOWadzonego postepowania nie podlegaJa uaWnieniuinfomaqe

StanOWlaCe taJemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepIS6w ustawy z dnia

16kwietnia1993r・OZWalczaTiunieuczciwもkonkurencji（Dz・U・Z2020r・POZ・1913），

Je2ellWykonawca，nlePOZnlqnlzwterminieskladania－Ofert，ZaStrZeglorazⅥykaza1，

2e nie mogabyC oneudostepniane，ZaWyj＊kiemzaweu’tyCh w ofertachinformaql

dotycz等yCh‥n豹Vy（Emy）Wkonawcy．．i．jego adresu，Ceny，terminu wykonania

Zam6wleniapublicznego，OkresugwaranqllWarunkdwpktnoSci．

X．　MIEJSCE ORAZTERMIN SKモノADANIA OFERT

l．0ferbTSkIadasie：

1）w formie pisemnej na－adres Za中aWiajacego－ul・SzalyCh Szeregdw7，10－072

01sztynlub

2）zapoSrednictw9mfaksu－nrfa－ksu（089）52414771ub

3）pocztyelektronlCZnも－e－mail：WiwoIsztvnの01sztvn．wiw．gov．p1

2　TerminskIadaniaofertupbTWadnia25czerwca202lr．0g°dz．09．00．

3・Otwarcia ofert dokonTje sie w dniu，W kt6rym upb7Wa temjn skIadania ofert

W danym postepowanlulub dnia nastepnego，gdy termm Skkdania ofert zostat

WyZnaCZOnydokohcadnia．

4・Ofertazわ20naPO uP憂ywle Wy2maCZOnegO PrZeZZamawlajaCegO teminuniepodlega

badmiuiocenie・O fakcie tym powiadamia sie Wykonawce，kt6ryzわ勾七〇ferte po

terminieskkdaniaofert（e－mailowo主

XI．　0PIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

L Cena brutto oferty powinna zawieraelTS2yStkie koszty言akie Zamawiajacy bedzie

musia士poniesc przyrealizaqlZam6wienia，Z uWZglednleniem podatku od towardw

iushlgVAT，kosztewtransportudosiedzibyZamawlaJaCegO，mnyChopねtipodatk6W

－ZuWZglednieniemewentualnychupust6wirabat6W．

2・Z千㌢LWiajacy、Vymaga，abywszystkiecenybybTPOdaneZZaOkragleniemdodwdch

mleJSCPOPrZeCinkuzgodniezmatema・tyCZnymlZaSadamlZaOkraglania，匂∴

1）u比mekkohczacysieg宙aodOdo4zaokraglienale勾rwd61，

2）uIamekkohczacysiecy血aod5d09zaokragllenale勾TWgere．

3・Cena poW止nna bye wyra20na W Zbtych poIskich∴nie dopuszcza sie prowadzenia

rozliczeiiwwalutachobcych．



XII．0PISKRYTERIOWISPOSOBUDOKONYWANIAOCENYOFERTY

l．Pr2号「∴Wborze najkorzystniejszej oferty ZamaWiaJaCy kierowa王　sie bedzie

nastepujacymikryteriamiiichwagami：cenaOfertybrutt0－100％・

2．ZanajkorzystniejszazostanieuznanaofertaznaJniLszacena・

3．ZamawlaJaCydokonaobliczehzdokIadnoScladodw6chmieJSCPOPrZeCinku・

4・Zamawajacydokonapoprawoczywistycho苧VIekpisarskichirachunkowychlub

innychomykkniepowoduJZtCyChistotnychzmlanWtreSciofert・

5．Zam那垂a．cymoZeLadaeodWykonawc6wdodatkowychwyJaSr止efldotyczacychtreSci

zb20nyChofertidokumentbw・

6．WtokubadaniaiocenyzねえOnychofertZamawlaJaCymOZewezwaCWykonawc6W，

ktdrzy nie zbZyliwymaganych dokumentdw albo zね2ylidokumenty zawiera＝］aCe

bIedy，doichzkZenia・WWyZnaCZOnymteminie・

7．ZamawlajaCymamO址woSezwr6ceniasiedoⅥVkonawcyoudzieleniewⅥaSnien，JeSli：

1）ceTaOfertywdajesieraZaconiskawstosunkudoprzedmiotuzamdwi専a（przez

razaco nlSka＝Cene nale勾γrOZumiee sytua匂C，gdy cena ofertyjest nlZSZa O CO

najmniej30％odSredniejarytmetycznejcenwszystkichzねやnyChofertlubcena

ofertyjestniZsza9CO専mniej30％odszacunkow匂wartoScIZam6wienia），i／lub

2）treSeofertyjestnleSPqina－lubbudziwatpHwoSciZamawiepatcegocodomo如WoSci

wykonaniaprzedmiotuzamawieniazgodnie zwymaganlamiokreSlonymlPrZeZ
ZamaWlaJaCegOlubWynik寺acymlZOdrebnychprzepISdw・

8．Wtakiq sytuaqlZamawiajacymo2°ZWrdciesiedoWyk。naWCyWformjemailowq

o udzlelenie wyJa－Sniehlub z圭oZenie dowod6wWCeny element6wofertyma＝］aCyCh

wpbwna＿WSOkoSeostateczn匂cenyoferty・

9．DopuszczasienegocjowaniezWykonawcami（pisemne）cenipozostabTChelement6w

ofertzわ20nyChwWnikuprzeprowadzonegorozeznaniarynkuwpr2yPadku，gdy：

1）najniZs？aZaOfer？WaFaCenaPrZekraczaWSOkoSeSrodkewprzemaczonychna

reaユiza（非Zam6wlenla；

2）wzamdwien‡u．u2ySkanoofertyztJmisamymicenami；

3）bilanscenylmnyChkryteri6wodnoszacychsiedoprzedmiotuzam6wieniajest

taki sam．

10．ZprzeprowadzonychnegociaqlSPOrZadzasieprotok6tznegoQiaqi・

11．NiejestdopuszczaユnebywefekcienegoqaqluZySkano cenemhiej korzvstnamz

zk20naPlerWOtnie・

xIII．ZAWIADOMIENIE O WNIKU POSTEPOWANIA　－　WYBOR OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ，ZAMKNIECIELUBUNIEWAZNIENIEPOSTEPOWANIA

L ZamawlaJaCyOdrzucaoferteWykonawcy，jeZeli：

1）jejtreSenieodp。WiadatreScizapytania。fertowego（np・jestnlePOdpisana主

2）jestniezgodaz＿OPis竺PrZedmiotl⊥∴zam6wienialub zawj－era一二Zmiane opisu

PrZedmiotuzamowlenla，

3）zbZonapr？eZWykonawcewliczbiewieksz句niLjednaoferta，

4）jestnleWaZna－naPOdstawieodrebnychprzepISew，

5）Wykonawca＿WykonahienaleZy‾CienarzeczZamav埴acegozambwieniapubliczne，

wszczegelnoSci：

－nievTykonaIzam6wieniawum6wionymterminie，

－niedostarczyIprzedmiotuzamdwieniaowねSciw匂jakoScilParametraCh，

－niewywl往ZyWalsiewterminiezwarunk6wgwaranqiilubrekQiml，

－Wykona王zam6wienie，ktdrebyIoobarczonewadamipowod可acymikoniecznoSe

poniesienia dodatkowych nakIadbw　丘nansoⅥyChlub prac przez

6）zaYl誓raZaconiskacenelubgdyWy享OnaWCan辛ZわZy圭wystarczajacych

wy］aSnlehlub zわあne wyJaSnienia sa nleWyStarCZaJaCeicena nadal budzi

watpllWOSciZamaⅥuaJaCegOCOdomoZliwoScIWykonaniaprzedmiotuzamdwienia

zgodniezwymaganiamisfomu士owanymiwzapytaniuofertowym・



2・ZamawlaJaCy dokonue wbom n句korZyStniqszqI Ofもrty zgodnq∴Z OPISem

PrZedmiotuzam6wienia，ZbZonqprzezWykonawcespehiaJaCegOWarunkiudziam

W POStePOWaniu，na POdstawie hyteri6W oceny ofert okreSlonych w zapytaniu

OfeHowym．

3・ZamawlaJaCyZaStrZega SObie prawo do zamknieciapostepowaniabez dokonania

VVbomnajkorZyStni匂szeioferty，na－ka2dymjegOetaPie，bezpodaniapr25rCZyny．

4・ZamawlaJaqTuniewaLniapostepowaniewprzypadku：

1）gdy cena－n萄korzJrStniejsz亭　Oferty．pr？eWZszy kwote，ktrra Zamawi勾aqT

PrZeZnaCZy王nas五nansowanleZamewlenla，ChybaZeZamaⅥaJaCyZV垂kszyte

kwote，

2）brakuofむ（rdwnieZzpowoduichodrzuce中・

5・Nie邪心cZmle PO Wyborze najkor2yShieiszq oferty Zamawiaj年Cy jednoczeSnie

ZaWiadamiaⅥ申konawcdw，kt6rzyzIo勾rliofertyo：

1）wyborzeofertynajkorzystniejsz匂，POdaJaCna狐Te（五me）alboimieinazwisko，

SiedzibealbomiejsceZaTiPSZkaniaiadresWykonawcy／6W，ktdreg。／ych。feIte

Wybrano，uZaSadnienleJqiWyboru，a takZe punktaqe przyznana ofeItOm W

kaZdymkryteriumocenyofertiIacznapunktacie；

2）VhTkonawcach，kterJrChofertyniezostalyrozpatrzone（Poterminie，Odrzucone）

6・Niezwbcmiepowborzenajkorzystniejszejofertylubwprzypa－dkuunleWaZmenia／

ZamknieciapostepowaniaZamawlaJaCyZamieSciotymfakcieinfomaqenaswq周

StrOnie－jeZelirozezn苧lierynku20StaIowszczetepoprzezumieszczeniezapytana

Ofertowego na stronleintemetowej ZamalhTj－ajaCegO W BiuletynieInfo望a箪

PublicznもlubprzeSledoWykona：WrCdw，ktdrzyotrzymahzapytanie・Zamawiaiacy

POinfomLHe Wykonawcdw o dokonanlu、ybom oferty najkor2yShiqszq，

PrZeSy抽a＝Cinfomaqenaadrese一maHowyWVkonawcdwpodanywofercie．

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

POWrYBORZEOFERTYWCELUZAWARCIAUMOWY

ZamawlaJaCynieprzewidujezawarciaumowy．

XV．　0CHRONADANYCH OSOBOⅥTYCH

Zgodniezart・13ust・liust・2rozp。rZ如zenieParlamentuEurop匂skiegoiRadJT（UE）

2016／679zdnia－27k証e血a2016r・WSPraYieochronyos6b免zycznychwzvt来遊ku

ZPrZetWarZaniemdanychosobovvchiwsprawleSWObodnegoprzep王yvITt⊥takichdanych

OraZuChyleniadyrektyvy95／46／WE（OgGlnerozporzadzenieoochroniedanych日Dz．

Urz・UELl19zO4・0・2016r・，Str・lorazDz・Urz・UEL127Z23・05・2018r．str．2）

Warmihsko－Ma刻－rSkiWcjewedzkiLekarzWeterynariiw01sztimieinformlHe，Ze：

1・Administratorem Pani／Pana danych osoboWyCh jest WQjew6dzkiInspektorat

Weterynariizsledzibaw01sztynleul・SzarychSzereg6W7，10－07201sztJm．

2・KontaktzinspektoremochronydanychwWojew6dzkimInspektoracleWeterynani

W0lsZtynie nastepLUe Za POmOCa adresu e－mail‥I・Odo＠01sztvn・WIW・具0V・pllub

korespondencyjnienaw／wadres．

3・Pani／Panadane？SOboweprzetwarzaPebedawceluprzeprowadzeniapostepowania

Oudzieleniezamowienianapodstawleart・6ust・1m・CrOZPOrZa：dzenia．Podstawa

PrZetWarZaniaJeSt Obowiazek prawny stosowania sfomallZOWanyCh procedur
udzielaniazambwiehpublicmychspoczmrajaCynaZamawlaJaCymjakojednostce
Sektora＿五nansdwpubHcmych．

4・DanePani／Pana－mOgabyeudostepnianeprzezWcjewddzkiInspektoratWeteIつmarii

W0ls2tynie podmlOtOm uPOWaZnionym do uzyskaniainfomaql na POdstawie

PrZePISdwprawa．

5・Pani／Panadane。SObowenlebedaprzekaiZyWanedopahstwatrzeciego／organizacji

medzynarodow匂．



6・Pani／Panadaneosob。Webedaprzetwarzanaprzezokresniezbednydorealizaqii

wskazanego w pkt　3　celu przetWarZanla OraZ∴iWyPe血enia一　〇bowiazku

archlWizacカnego，Wynjk毎acegozobowiazujacychprzepis6wprawa・

7・Posiada Pani／Pan．prPWO dostepu do treSciswoich danych Pra？praWOich

sprostowanla，uSunleCla，Ograniczeniaprzetwarzania，PraWOWnieslenlaSPrZeCiwu・

8．Ma Pani／Pan prawo wniesienla－Skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych，gdyuzna．Pani／Pan言えprzetwarzanle daiVChosobowchPani／Pana

dotyczacych narusza przepISy Og61nego rozporzadzenia o ochronie danych

osoboⅥyChzdnla27kwietnia2016r・

9．DaneudostepnioneprzezPania／PananiebedapodlegeもTPrO乱owaniu・Pani／Pana

daneniebedaprzetmarZaneWSPOSdbzautomatyzowany・

XVL POSTANOWNIENIAKOI寸COWE

L ZamawlaJaCynieprzewid可ezaliczek・

2．ZamaⅥnaJaCynieprzewldujeskIadaniaofertwariantoⅥyCh・

3．Zamawla：］aCynieprzewidlHeudzielenia－ZamdwieniauzupelniaJaCegO・

4・Od c郊nnOScidokonanychprzezZamawlaja：CegO WtOkunmlqSZegO POStePOWania，

w tJm CZynnOScIVVboru najkorzystnlejszq oferty oraz zamknleCia postepowania，

WykonawcomnlePrZySmgujeodwo壬Lnie・

5．W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu maja zastosowanie przepisy ustaW

zdnia23kwietnia1964r．Kodekscywilny・

XVH．WYKAZZALACZNIKOw

ZaIa：CZ］五knr1－0pISPrZedmiotuzamdwienia

ZaIaczniknr2（a，b，C，d，e，f）－fomularzoferty（excel）

ZapT・OSzenienle∴StanOWioferty、‥nySlart66KodeksucJrWHnego・」akrd、mieZmeJeStOg王osZeniemW′rOzumieniuustaWyPraw02am6、、riem

pubHcz，nyChI重めmaqatamanacelu、Vylatc狐一erOzPOZnanierynku・

、，．（．」惚聖中鉢OMAZURSKi

poを誌K，erOuI7－1庇2〇m‘叫，IqqCe90短bosobu

upoIDOZ毒0nqp彫eZmegO

Rozdzielnik・

Egz．Nrl－a／aWerSiapapierolWa

旦密．Nr2－8kannaBIPIWerSfaeleknOnicznal

Wykonaaa a批u一場てlaWqiCICCho、、，Ska

Dnia：17．06．2021r

spECJALISTA




