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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim  zaprasza do 

przedstawienia oferty na zadanie pn. ,Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych 

urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10.000 zł" realizowane w ramach 

programu pn. ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019" realizowanego przez Instytut Książki.  

 

1. Zamawiający 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim 

Rzepiennik Suchy 200 

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 

NIP 993-06-66-471 REGON 369772188 

  

2. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego i 

urządzeń peryferyjnych szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

3. Termin wykonania zamówienia: 15 listopad 2019  

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena, 3-letnia gwarancja z naprawą w następnym dniu 

roboczym w siedzibie Zamawiającego   

5. Dodatkowe wymagania i zastrzeżenia Zamawiającego :  

 Po dokonaniu wyboru oferty Strony zawrą umowę określającą wzajemne 

zobowiązania wynikające z realizacji zadania.  

 Wynagrodzenie za wykonanie umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym  

 Zamawiający wymaga udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony 

sprzęt (liczone od daty podpisania protokołu odbioru 

 Gdy łączna kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację 

powyższego zadania Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od 

realizacji zamówienia bądź zastrzega możliwość negocjacji ceny. 

 Forma płatności: przelew na rachunek Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia 

poprawnie wystawionej faktury, której załącznikiem będzie podpisany przez obie 

Strony protokół odbioru. 

6. Sposób przygotowania oferty:  

 Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego w formie pisemnej. Wykonawca przygotowując ofertę musi uwzględnić 
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wszystkie koszty wykonania zamówienia, w szczególności dostawę sprzętu do 

siedziby Zamawiającego oraz udzielenie gwarancji. Niedoszacowanie, brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez 

Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego . 

 Oferta musi zostać podpisana przez Wykonawcę bądź przez osobę upoważnioną oraz 

opatrzona pieczęcią Wykonawcy. 

7. Termin składania ofert: 31.10.2019 r. godz.15.00 Oferty można wysłać pocztą 

elektroniczną na adres: biuro@gckrzepiennik.pl  lub pocztą tradycyjną pod adres siedziby 

Zamawiającego, bądź też złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na 

zakup sprzętu komputerowego".  

8. Osoba upoważniona do kontaktu: Piotr Niemiec, Tel. 14 6531 571 

9. Klauzula informacyjna RODO  

Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO, informujemy, że 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i 

Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, Rzepiennik Suchy 200. 

 Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, którym 

można kontaktować się przez e-mail: firma.tomaszpilch@onet.pl  

 Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w 

następujących celach: 

 związanych z realizacją  podpisanej z Panią/ Panem umowy, 

 związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań 

 udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,  

 udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.  

 Podstawą prawną przetwarzania pani/pana danych jest:  

 niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (art.6 ust.l lit.b RODO)  

 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust,l lit.c 

RODO) 

 niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art.6 ust.1 1it.f RODO).  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.  

 Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:  

 podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz   

mailto:biuro@gckrzepiennik.pl
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 organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, 

gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

 Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. Okres przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.  

 Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o 

następujące kryteria:  

 czasu obowiązywania umowy. 

 Przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,   

 okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.  

 Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych,  

 żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

 żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego 

prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,  

 przenoszenia swoich danych osobowych,  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

 W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - ma Pani/Pan prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody 

przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysyłanie oświadczenia o 

wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.  

 Informujmy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej 

cenie nabycia do 10.000,00 zł" realizowane w ramach programu pn. ,,Kraszewski. Komputery dla 

bibliotek 2019" realizowanego przez Instytut Książki SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

zgodnie z opisem: 

 

 

 

1. Zestaw komputerowy – 4 zestawy: 

 Stacja centralna - Dell Vostro 3470 i5-8400/8GB/256/Win10Pro (w zestawie z klawiaturą i 

myszą)  

 Monitor - Dell P2419H 

2. Komputer przenośny - LENOVO W540 i7QM/16GB / 256GB SSD / WIN 10 PRO / FULL 

HD/ K1100M - poleasingowy 

3. Program Office – 5 pakietów Microsoft Office 2019 Standard – typ EDU, okres licencji - 

bezterminowa 

4. Dysk zewnętrzny - Seagate Backup Plus Portable 5TB 

5. Urządzenie wielofunkcyjne -  3 sztuki – Kyocera M 5526 cdw 

6. Urządzenie wielofunkcyjne – Konica Minolta Bizhub C258 

7. Listwa zasilająca – 4 sztuki - ARMAC Listwa ARMAC R5 5m 

 

Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że 

zagwarantują uzyskanie wymaganych parametrów technicznych, a podane nazwy własne służą 

przedstawieniu standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.   

Możliwe jest składanie oferty częściowej 

 

 

 

 

Dyrektor GCK 

Halina Hołda (-) 

https://www.euro.com.pl/archiwizacja-danych1/seagate-seagate-dysk-zew-5tb-bp-niebieski.bhtml
https://www.mediaexpert.pl/listwy-i-filtry-zasilajace/armac

