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Łódź, dnia 8.06.2021 r. 

MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz 

ul. Julianowska 66 

91-473 Łódź 

NIP: 726-109-26-60 

REGON: 470635533 

       Do wszystkich zainteresowanych  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjne rozwiązania w stomatologii w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. " (dalej: Projekt), dofinansowanego 
w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu 
numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-070/20, numer wniosku RPLD.02.03.01-10-0608/20, 
MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz (dalej: Zamawiający) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi  
w zakresie kwalifikowalności wydatków (dalej: Wytyczne) postępowanie zgodnie z zasadą 
konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej 
z połączeniem światłowodowym. 
 
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Wykonawcy w trybie udzielenia 
zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie 
zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność  
z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących,  
że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. 
tryb udzielania zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja przedmiotu 
zamówienia, warunki formalne, opis oczekiwanego formatu oferty, warunki udziału i 
wykluczenia w ofertowaniu, sposoby i miejsca składania ofert, kryteria oceny ofert, informacje 
o wagach procentowych oraz sposobie przyznawania punktacji, terminy.  
 

1. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

− Zamówienie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. 
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− Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego z chwilą 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

https://mixdental.pl/projekty-ue/ 

− W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2018 r. Nr 1986 z późn. zm.). 

 

2. Opis przedmiot zamówienia: 

 

Kody CPV: 
 
72400000 - Usługi internetowe 
32415000 - Sieć ethernet 
32420000 - Urządzenia sieciowe 
32421000 - Okablowanie sieciowe 
32424000 - Infrastruktura sieciowa 
48820000 - Serwery 
30213200 - Komputer tablet 
30200000 - Urządzenia komputerowe 
30213100 - Komputery przenośne 
30230000 - Sprzęt związany z komputerami 
30232110 - Drukarki laserowe 
42962000 - Urządzenia drukujące i graficzne 
30191400  - Niszczarki 
38520000 - Skanery 
30237200 - Akcesoria komputerowe 
32412100 - Sieć telekomunikacyjna 
48310000 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów 
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  
48760000 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej 
72710000 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowe 
 

Składając ofertę na przedmiot zamówienia proszę odnieść się do każdego elementu 
specyfikacji i kryteriów oceny oferty. Brak informacji wymaganych w Załącznikach do 
Zapytania ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty.   
 
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych 
rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same 
(nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.  W przypadku opisania 
przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne. 
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Przedmiotem zamówienia jest na budowa infrastruktury teleinformatycznej z połączeniem 

światłowodowym zgodnie z parametrami określonymi poniżej:  

Specyfikacja: 

1.  Wykonanie przyłącza internetowego: 

− wykonanie bezpiecznego, stabilnego i wydajnego przyłącza internetowego 
symetrycznego z wykorzystaniem technologii światłowodowej do lokalizacji 
Zamawiającego  

− przyłącze zakończone wydajnym routerem z możliwością podłączenia sieci LAN u 
Zamawiającego 

− uruchomienie usługi dostępu do Internetu  

− gwarancja przepustowości 100/100 Mbps z możliwością zwiększenia 
przepustowości w przyszłości do 2/2Gbps. Do Wykonawcy należy zapewnienie 
wystarczających wymagań dotyczących optotelekomunikacji łącza 

− uzyskanie publicznego adresu IP lub puli publicznych adresów IP bez dodatkowych 
opłat 

− możliwość uruchomienia BGP 

− szybki transfer danych w ruchu lokalnym, krajowym i międzynarodowym 

− gwarancja rocznej dostępności usług na poziomie min. 99 % 

− okres umowy min. 24 miesiące 

− cena musi zawierać całościowe koszty instalacji i uruchomienia usługi 

− dodatkowo zadeklarowana cena kosztów abonamentu dla przyszłej umowy na 
usługi dostawy internetu w stawce zł za miesiąc  
 

2. Rozbudowa, modernizacja i przygotowanie niezbędnej infrastruktury IT wewnątrz 

budynku: 

 

− w realizacji przedmiotu zapytania brany pod uwagę jest wyłącznie zakup środków 

trwałych i niezbędnych usług. 

− budowa sieci stacjonarnej i bezprzewodowej bazującej na rozbudowie istniejącej 

sieci z 3 modelami wykorzystania Internetu: dla klientów, dla pracowników oraz dla 

biznesu.  

− sieci odseparowane i regulowane ograniczeniami dostępności, pasma i transferu 

danych, aby maksymalnie zapewnić komfort i bezpieczeństwo pracy i danych wraz 

z opisem i wdrożeniem procedur bezpieczeństwa i zarządzania dostępem. 

− łącznie sieci powinny być zdolne do obsługi ok. 30 urządzeń jednocześnie 

podłączonych do sieci w każdym z modeli. 

− możliwość zdalnego bezpiecznego dostępu do sieci i danych z wykorzystaniem 

technologii vpn. 

− stworzenie rozwiązań, wdrożenie procedur i opracowanie pełnej dokumentacji 

zapewniających bezpieczeństwo systemu informatycznego będącego 

przedmiotem zapytania 
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− rozbudowa istniejącej oraz przygotowanie niezbędnych zmian w infrastrukturze IT 

wewnątrz budynku: 

o ewentualny audyt IT po stronie Wykonawcy bez kosztów dodatkowych dla 

Zamawiającego 

o montaż, konfiguracja i uruchomienie niezbędnych urządzeń: kable, wtyczki, 

gniazda, patch panele, karty sieciowe i inne niezbędne dla prawidłowego, 

stabilnego i bezpiecznego działania zaproponowanego rozwiązania 

informatycznego 

o UPS – zasilacze awaryjne dysponujące mocą minimum 2800VA/2600W, 
posiadające panel komunikacyjny, w którym powinna być zainstalowana 
karta sieciowa (web/snmp), obsługujące snmp v3, oferujące jednoczesny 
dostęp więcej niż 6 użytkowników via www oraz minimum 2 użytkowników 
via CLI (telnet i ssh jednocześnie), wymagana możliwość aktualizacji kart 
SNMP via FTP – 2 sztuki  

o Access Point posiadający antenę o potrójnej polaryzacji, obsługę standardu 
IEEE 802.11 AC w obu pasmach w technologii przynajmniej 2x2 MIMO, wraz 
z licencją na zarządzanie urządzeniami z jednej konsoli (tzw. single pane of 
glass) – 3 sztuki  

o Switch POE do zasilania Access Pointów budżet PoE minimum 140W, 2 
porty SFP, Forwarding Rate minimum 26 Mpps, obsługa zarówno IEEE 
802.3af/at PoE+ jak i 24V Passive PoE, wraz z licencją – 1 sztuka  

o Switch, posiadający port OOB, minimum 48 portów 10/100/1000 Base-T, 
minimum 4 porty 1/10GBase-X SFP+, obsługujący standardy 802.1D 
STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP, DDM, OSPF v2/ OSPF v3, BGP / BGP4+  oraz 
RSPAN/ERSPAN, wraz z licencją -  2 sztuki 

o UTM - urządzenie monitorujące ruch sieciowy posiadające takie funkcje jak: 
skanowanie pod względem podatności urządzeń sieciowych, optymalizacja 
WAN, kwarantanna, firewall, IPSec oraz SSL VPN, VPN Client, możliwość 
zarządzania klientami VPN chłodzone pasywnie, obsługujące standard AEC-
GCM w szyfrowaniu ruchu VPN IPSec i zapewniające automatyczną 
aktualizację polityk bezpieczeństwa dysponujące minimum 8GB RAM i 
wewnętrznym dyskiem SSD 256GB pojemności– 1 sztuka  

o serwer z oprogramowaniem wirtualizacyjnym - serwer w rozmiarze 1U, 
posiadający jeden lub więcej procesor o taktowaniu od 3,0GHz do 3,3GHz 
wyposażony w 128MB Cache L2, wspierający technologię  Platform Secure 
Boot i  dysponujący  przynajmniej 96GB pamięci RAM DDR-3200 ECC. 
Serwer powinien być wyposażony w kartę do zdalnego zarządzania BMC 
oferującą Virtual KVM oraz konsolę HTML5 z osobnym dedykowanym 
portem 10/100/1000Base-T, wraz ze stosownymi licencjami, minimum 2 
porty sieciowe w standardzie 10GBase-X SFP+ oraz redundantne zasilacze z 
certyfikatem 80Plus Platinum. Serwer musi posiadać możliwość 
uruchomienia systemu operacyjnego z kart SD oraz pendrive flash USB   – 2 
sztuki 

o macierz – z możliwością montażu do szafy RACK, minimum 8 zatok na dyski, 
RAM minimum 4 GB posiadająca minimum 2 porty 2.5G RJ45 oraz 2 porty 
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SFP+ obsługujące standard 10GBase-X SFP+, redundantne zasilacze, port 
PCIe, obsługująca możliwość szyfrowanej synchronizacji migawek pomiędzy 
macierzami dostępną w oprogramowaniu macierzy. Macierz powinna 
posiadać minimum 4 dyski twarde o pojemności 4TB lub większej, 
wykonane w technologii CMR  – 2 sztuki  

o szafa RACK stojąca min. 19 cali np.  32U lub 37U – 1 szuka 
o konfiguracja docelowa wszystkich komponentów infrastruktury 

sieciowej/serwerowej wraz z instalacją i konfigurację oprogramowania 
komercyjnego i licencji wraz z dokumentacją 

− zakładany docelowy schemat budowy sieci: 
Podział sieci LAN na poszczególne odseparowane od siebie segmenty:  
 

o segment sieci wifi z dostępem do Internetu - przeznaczona dla klientów 
(wydzielony segment zrealizowany w standardzie IEEE 802.1Q) – zalecane 
ograniczenia pasma 

o segment sieci wifi oraz kablowej  z dostępem do Internetu - przeznaczona 
dla pracowników (wydzielony segment zrealizowany w standardzie IEEE 
802.1Q) 

o sieć kablowa przeznaczona do wymiany danych pomiędzy serwerami i 
macierzami składająca się z 2 wyodrębnionych segmentów sieci LAN, 
odseparowanych geograficznie o odległość minimum 4km, ale połączonych 
ze sobą w warstwie drugiej, (wydzielony segment zrealizowany w 
standardzie IEEE 802.1Q) 

 
Powyższe segmenty muszą zapewnić redundantną komunikację dla każdej z 
osobna z niżej wymienionych usług: 

 
o Synchronizacji Online Windows AD (wydzielony segment zrealizowany w 

standardzie IEEE 802.1Q) 
o Replikacji Online Windows AD (wydzielony segment zrealizowany w 

standardzie IEEE 802.1Q) 
o Backupu Windows AD (wydzielony segment zrealizowany w standardzie 

IEEE 802.1Q) 
o Backupu Baz Danych (wydzielony segment zrealizowany w standardzie IEEE 

802.1Q) 
o Dostępu do udziałów ISCSI na każdej z macierzy symultanicznie (wydzielony 

segment zrealizowany w standardzie IEEE 802.1Q)  
o Dostępu do udziałów SMB (wydzielony segment zrealizowany w 

standardzie IEEE 802.1Q) 
o Synchronizacji Online udziałów SMB (wydzielony segment zrealizowany w 

standardzie IEEE 802.1Q) 
 
z czasem dostępu do macierzy nie przekraczającym 3 ms. 
 

− stworzenie modelu pozwalającego na backup i archiwizację danych 
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o konfiguracja elementów związanych z bezpieczeństwem i archiwizacją 
danych oraz aktualizacjami oprogramowania i aplikacji 

o wdrożenie rozwiązań pozwalających stałą dostępność oraz bezpieczną 
archiwizację i danych przez minimum 20 lat 

o opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących bezpieczeństwa danych i 
zachowania ciągłości działania rozwiązań teleinformatycznych w firmie 
Zamawiającego 

o backup danych: full backup minimum 1 raz dziennie z nadpisem danych, kopie 
tygodniowe, miesięczne roczne – 2 serwery + 2 macierze 

− zapewnienie bieżącego wsparcia serwisowego zdalnego i na miejscu u 
Zamawiającego 

− cena musi zawierać całościowe koszty rozbudowy, modernizacji i przygotowania 
niezbędnej infrastruktury IT wewnątrz budynku wraz z kosztami niezbędnych 
licencji i oprogramowania, instalacji i pełnej konfiguracji 

− dodatkowo zadeklarowana cena kosztów abonamentu dla przyszłej umowy na 
usługi opieki informatycznej w stawce zł za miesiąc  
 

3. Zakup, dostarczenie, instalacja i konfiguracja urządzeń komputerowych i biurowych 

do projektu oraz oprogramowania wraz z licencjami: 

 

− zestawy komputerowe stacjonarne - komputer stacjonarny posiadający 

procesor z zakresem taktowania od 3GHz do 4,5  GHz, posiadający 16 GB 

pamięci RAM z możliwością ewentualnej rozbudowy, dysk twardy o wielkości 

1 TB, dysk SSD 256 GB, dedykowaną kartę graficzną z 4 GB pamięci VRAM i 

zasilacz z certyfikatem 80Plus Platinum oraz możliwość zachowania dysku 

twardego w przypadku konieczności wymiany. W skład kompletu wejdzie 

także monitor o przekątnej około 24'' lub większy, z portem USB-C i gwarancją 

wymiany panelu w przypadku znalezienia choćby jednego jasnego piksela, 

stojak na komputer i monitor, jak również system operacyjny zapewniający 

komfortową pracę i obsługę oprogramowania używanego przez 

zamawiającego oraz urządzenia wskazujące(mysz komputerowa, klawiatura 

komputerowa) – 4 sztuki 

− tablet - tablet o przekątnej ekranu przynajmniej 10,4'' posiadający procesor o 

szybkości taktowania 2,30 GHz lub szybszy, przynajmniej 4 GB pamięci RAM i 

przynajmniej 128 GB pamięci wbudowanej, przeznaczonej na przechowywanie 

danych, tablet dodatkowo musi być wyposażony w moduł WiFi i Bluetooth. 

Tablet musi być możliwy do dezynfekcji– 3 sztuki 

− laptop 15,6'' - laptop posiadający procesor z zakresem taktowania od 1,7GHz 

do 4,4 GHz, posiadający 16 GB pamięci RAM, dysk twardy o wielkości 512GB 

lub więcej i dedykowaną kartę graficzną z 2 GB pamięci VRAM GDDR5, baterię 

o długiej żywotności oraz możliwość zachowania dysku twardego w przypadku 

konieczności wymiany. Dodatkowo laptop będzie posiadać moduł WiFi i ekran 

o przekątnej 15,6'' zapewniający 100% pokrycia gamy barw sRGB z powłoką 

przeciwodblaskową i kamerą IR, jak również system operacyjny zapewniający 
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komfortową pracę i obsługę oprogramowania używanego przez 

zamawiającego  – 2 sztuki 

− laptop 17,3" - laptop posiadający procesor z zakresem taktowania od 2,7GHz 

do 5,1GHz, posiadający 16 GB pamięci RAM, dysk twardy o wielkości 1TB lub 

więcej i dedykowaną kartę graficzną z 4GB pamięci VRAM GDDR6, baterię o 

długiej żywotności oraz możliwość zachowania dysku twardego w przypadku 

konieczności wymiany. Dodatkowo laptop będzie posiadać moduł WiFi i ekran 

o przekątnej 17,3'' zapewniający 100% pokrycia gamy barw DCIP3 z powłoką 

przeciwodblaskową i kamerę IR,  jak również system operacyjny zapewniający 

komfortową pracę – 1 sztuka 

− pakiet biurowy dla firm - pakiet aplikacji biurowych obsługujący otwieranie i 

edycję dokumentów, prezentacji i skoroszytów. Możliwość otwierania i 

zapisywania plików w standardzie .docx, .xls, .pptx – 2 sztuki 

− oprogramowanie antywirusowe - oprogramowanie zapewniające 

kompleksową ochronę przed atakami złośliwego oprogramowania, które 

mogłoby sparaliżować pracę firmy – 12 sztuk 

− urządzenie wielofunkcyjne - kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z faksem, 

dwupasmową łączność Wi-Fi, technologią Bluetooth, zapewniające 

bezpieczeństwo informacji poufnych, dzięki opcjonalnemu uwierzytelnianiu 

kodem PIN, posiadające kolorowy ekran dotykowy – 1 sztuka 

− skaner laserowy - specjalistyczny skaner ze źródłem światła LED z prędkością 

skanowania 40 str/min oraz  80 str/min w trybie duplex. Skaner ma pozwalać 

na skany w kolorze, skali szarości i trybie monochromatycznym, oraz posiadać 

automatyczny podajnik mieszczący 80 kartek – 1 sztuka 

− niszczarka do papieru i plastiku - niszczarka do papieru i plastiku będzie 

posiadać: poziom bezpieczeństwa DIN 66399 P-5, rozmiar cięcia: 2 x 15 mm, 

podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, powinna być wyposażona w 

wysuwany pojemnik z przezroczystym oknem umożliwiającym stałą kontrolę 

ścinków i dwoma osobnymi komorami na resztki papieru i płyty CD/DVD. 

Będzie także posiadać jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące i 

automatyczny system start/stop z fotokomórką – 2 sztuki 

− cena musi zawierać całościowe koszty zakupu, dostawy, instalacji, pełnej 
konfiguracji i uruchomienia urządzeń 
 

4. Zakup, instalacja i konfiguracja oprogramowania do wirtualizacji: 

− oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane będzie na dwóch serwerach, 

zarządzane za pomocą jednej konsoli WWW 

− system operacyjny wirtualizatora musi posiadać możliwość uruchomienia i 

pracy z nośników flash takich jak pendrive USB lub karta pamięci w standardzie 

SD 

− system operacyjny wirtualizatora musi być licencjonowany jako licencja 

wieczysta w modelu per CPU 
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5. Zakup, instalacja i konfiguracja oprogramowania do realizacji kopii zapasowych 

− oprogramowanie do backupu musi obsługiwać standard VSS 

− oprogramowanie musi oferować możliwość realizacji kopii zapasowej baz SQL 

oraz ich odtworzenia w ramach jednej licencji wieczystej 

− oprogramowanie musi oferować możliwość utworzenia dysku odtworzenia dla 

stacji roboczych  

6. Opracowanie i udostępnienie Zamawiającemu pełnej dokumentacji wykonawczej, 

technicznej, procesowej i proceduralnej. 

Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Muszą 

spełniać wymagania norm krajowych, UE oraz muszą posiadać wymagane certyfikaty 

bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych 

obowiązującym prawem. 

W przypadku wyposażenia wymagającego montażu, złożenia, podłączenia, instalacji lub 

konfiguracji wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, złożenia, podłączenia, 

instalacji lub konfiguracji dostarczonego wyposażenia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego bez dodatkowych kosztów. 

Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu montażu 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostawy i miejsca montażu. Wszystkie 

zniszczenia powstałe podczas montażu będą usuwane przez wykonawcę na swój koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu 

postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, 

zawinionymi wyłącznie przez Wykonawcę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub 

uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy w formie papierowej karty 

gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego 

przedmiotu zamówienia. 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

 

− maksymalnie 15 tygodni od daty podpisania umowy 

− za termin realizacji zamówienia Zamawiający rozumie datę dostarczenia i pełnego 

uruchomienia przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazanym adresem 

potwierdzone komisyjnym protokołem odbioru 

− miejsce realizacji zamówienia: : MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz, ul. Julianowska 

66, 91-473 Łódź 

− gwarancja na dostarczony sprzęt – min. 12 miesięcy 

− jeżeli z wyłącznej winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy 

zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 1 tydzień, Oferent zapłaci karę 
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stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny dzień 

zwłoki.  

− jeżeli z wyłącznej winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy i czas 

dostawy przekroczy 8 tygodni od podpisania umowy, Oferent zapłaci karę stanowiącą 

równowartość 25% ceny przedmiotu postępowania.  

− za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki: 

− posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 

− posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem 

zapytania ofertowego 

− dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie 

zamówienia 

− znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego 

− nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona  

na podstawie analizy następujących dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę: 

− oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności – stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 

2/2021 

− oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia  

w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego – stanowiące Załącznik nr 3  

do Zapytania ofertowego nr 2/2021 

− oświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego  

w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego – stanowiące Załącznik nr 3  

do Zapytania ofertowego nr 2/2021 

− oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zapytania ofertowego – stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2/2021 

− oświadczenie o braku występowania powiązań – stanowiące Załącznik nr 2  

do Zapytania ofertowego nr 2/2021 

Z treści załączonych do formularza ofertowego dokumentów musi jednoznacznie wynikać,  

iż Wykonawca spełnia wymagane warunki. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek  

z warunków zostanie wykluczony z postępowania. 
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5. Sposób wyrażania ceny: 

 

− oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał 

ponieść za pełną realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od 

towarów i usług oraz ewentualnych upustów i rabatów 

− cenę netto, brutto oraz podatek od towarów i usług należy wyszczególnić  

w odpowiednim miejscu w ofercie – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego 

− w przypadku stosowania waluty obcej w ofercie Zamawiający dokona przeliczenia ceny 

oferty po kursie średnim NBP obowiązującym w ostatnim dniu roboczym 

poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty 

− cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej 

realizacji 

− w przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, iż wybór jego oferty będzie prowadził  

do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty i warunki formalne: 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi i zostały podane wyłącznie 
w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wszelkie koszty przygotowania  
i dostarczenia oferty ponosi Oferent. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością 
Zamawiającego.  Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich 
poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy.  
 
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie  

z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający wykluczy  

z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału w postępowaniu 

określonego w punkcie 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny 

ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz 

do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty. Zamawiający wykluczy  

z postępowania Oferentów, co, do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty 

poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez 

dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na 

realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji, co mogłoby 

skutkować niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki 
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powstępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia 

postępowania. 

Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub 

odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki 

postępowania. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, 

zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim. Umowa zostanie 

sporządzona w języku polskim chyba, że oferent zażyczy sobie również w innym języku. 

Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego). Dokumenty muszą być złożone w oryginale, parafowane na każdej stronie. 

Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być opatrzone datą i podpisane przez osobę do tego 

upoważnioną. W przypadku przesyłania dokumentów na adres mailowy Zamawiającego 

konieczne jest podpisanie dokumentów oraz ich zeskanowanie.  

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. W sytuacji złożenia przez Oferenta 

więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie 

dotyczy sytuacji zmiany oferty (pkt. 12). Oferta zawierać musi zawierać wycenę oraz opis 

przedmiotu ofertowego i odwoływać się do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach niż PLN. Jeśli ceny na 

ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej 

oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez 

NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Wszystkie kwoty należy podać w PLN lub w walucie obcej oraz 

zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy naliczyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych - rozpatrywane 

będą tylko oferty kompletne. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać gwarancję 

min. 12 miesięcy. W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot 

zapytania ofertowego. W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (sugerowany termin 

to min. 60 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail). 

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone 
w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, 
nie została złożona na Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2021, lub jest niezgodna 
z zapytaniem.  
 
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  
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Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:  

− wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla 
składania ofert  

−  zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone drogą 
opisaną dla składania ofert 
 

7. Sposoby i miejsce składania ofert: 

 

− osobiście w siedzibie Zamawiającego: MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz,  

ul. Julianowska 66, 91-473 Łódź (w zamkniętej kopercie opisanej: Oferta na zapytanie 

ofertowe nr 2/2021) od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy  lub 

− pocztą (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru) lub kurierem na adres 

Zamawiającego: MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz, ul. Julianowska 66 , 91-473 Łódź 

(w zamkniętej kopercie opisanej Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/2021) lub 

− e-mailem na adres: twawrzynkiewicz@wp.pl (temat maila: Oferta na zapytanie 

ofertowe nr 2/2021  

− termin dostarczania ofert upływa w dniu: 23.06.2021 r. do godziny 23.59 (decyduje 

data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie jej wysłanie).  

− osobą odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie zapytania 

ofertowego jest Pan Tomasz Wawrzynkiewicz  

email: twawrzynkiewicz@wp.pl 

tel. 501 229 559 

 

8. Termin związania ofertą:  

 

Minimum 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 
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9. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach procentowych oraz sposobu 

przyznawania punktacji:  

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Kryteria oceny ofert : Waga: Maksymalna liczba 
punktów: 

Cena netto (PLN)  - C 70%  70,00  

Termin realizacji [liczba tygodni]  - T 15%  15,00  

Łączne koszty deklarowanych stawek 
miesięcznych za abonament na usługi 
dostawy internetu + usługi opieki 
informatyczna(PLN) - K 

15% 15,00 

Maksymalna wartość: 100 % 100,00 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  
 
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:  
 

P= (C * 70%) + (T * 15%) + (K * 15%) 

 

Gdzie: 

− P – ilość uzyskanych punktów 

− C – cena oferty netto (PLN) 

− T – termin realizacji [liczba tygodni] 

− K - łączne koszty deklarowanych stawek miesięcznych za abonament na usługi dostawy 
internetu + usługi opieki informatycznej podane jako wartość netto [PLN] 

− każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 100 pkt 

− uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

− ocenie będzie podlegać całkowita zaproponowana wartość wykonania i dostarczenia 
ocenianego przedmiotu zamówienia,  

− w momencie uzyskania ofert w walucie wartość oferty zostanie przeliczona po kursie 
średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty – sporządzenia protokołu.  
 

Ponadto Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi 

zadaniami obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim, w tym m. in.: 

− zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania 

− zasady ochrony uczciwej konkurencji 

− zasadą swobodnego przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług 

− zasadą niedyskryminacji i równego traktowania 
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1. Dla kryterium cena netto oferty – C- oferent, który zaproponuje najniższą ceną za 
przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (100 pkt.) a każdy kolejny 
proporcjonalnie mniej według zaproponowanej ceny (za każde 1 zł 0,001 punktu 
mniej) 
 
Stąd: 
 
C = 100 + (najniższa zaproponowana cena netto w zbiorze ofert – cena porównywanej 
oferty) * 0,001 

 
 

2. Dla kryterium termin realizacji -T - punkty będą przyznawane zgodnie z zasadą:  
Dla oferty, której czas realizacji będzie najkrótszy spośród wszystkich złożonych i 
nieodrzuconych ofert 100 pkt. Dla każdego kolejnego miejsca w kryterium termin 
realizacji o 20 pkt mniej. Zgodnie z poniższą tabelą. 
 

Kolejność na liście pod względem 
najkrótszego  terminu realizacji   

Liczba przyznanych punktów: 

6-8 tygodni 100 

9-10 tygodni 80 

11-12 tygodni 60 

13-14 tygodni 40 

15 tygodni i powyżej 0 

 

1. Dla kryterium termin realizacji -K - punkty będą przyznawane zgodnie z zasadą:  
 
Dla oferty której łączne koszty deklarowanych stawek miesięcznych za abonament na 
usługi dostawy internetu + usługi opieki informatycznej (kwota netto PLN) będą 
najniższe spośród wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert 100 pkt. Dla każdego 
kolejnego miejsca w kryterium termin realizacji o 20 pkt mniej. Zgodnie z poniższą 
tabelą. 
 

Kolejność na liście pod względem 
najkrótszego  terminu realizacji   

Liczba przyznanych punktów: 

1 miejsce 100 

2 miejsce 80 

3 miejsce 60 

4 miejsce 40 

5 miejsce 20 

6 miejsce i kolejne 0 
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Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów,  

w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą. Każdy  

z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu  

lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki 

postępowania. 

 

10. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu publicznym udzielanym przez 

Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie 

z art. 3 ustawy PZP), nie mogą brać udziały podmioty powiązane z nim osobowo  

lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być 

powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożą oferty. Udzielenie 

zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

− potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez 

oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2021. 

 

 

11. Rozstrzygnięcie/wybór oferty: 

 

− rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 14 dni roboczych od 

daty zakończenia terminu składania ofert 

− wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na portalu 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. oraz na stronie internetowej zamawiającego 

www.mixdental.pl/projekty-ue/ 

− Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, 

unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie 

dało rezultatu 
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− Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

− Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z procesu oceny oferty 

niespełniającej któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym zapytaniu 

ofertowym 

− Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie 
została złożona na Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2021, lub jest 
niezgodna z zapytaniem 

− Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego 

etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub 

Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona 

założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub 

nieścisłości w specyfikacji, co mogłoby skutkować niemożliwą do usunięcia wadą 

mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki powstępowania). Oferentowi nie 

przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania. 

− w toku oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do 

uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień́ treści złożonych ofert, w tym 

dotyczących dokumentów, oświadczeń́ składanych na potwierdzenie warunków 

udziału w postępowaniu. W tym celu Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin i 

zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień. Niedotrzymanie tego terminu będzie 

skutkować odrzuceniem oferty 

− w przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do 

wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert 

− każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, 

wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający 

upubliczni wyniki postępowania 

 

12. Warunki podpisania umowy i wprowadzania zmian do umowy: 

Zamawiający zakłada zastosowanie wzoru umowy zaproponowanego przez Wykonawcę, 

jednak wymaga ona obustronnej akceptacji odnośnie treści i warunków umowy oraz zawarcia 

zapisu informującego, że zamówienie jest współfinansowane ze środków publicznych- 

dofinansowane w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach 

konkursu numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-070/20, numer wniosku RPLD.02.03.01-10-0608/20. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy po jej zawarciu, w przypadku, gdy 

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą 

powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści 

złożonej oferty: 
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− gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna 

ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 

wykonania zawartej umowy 

− zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 

− wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy 

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą, wyłącznie pod warunkiem złożenia 

wniosku przez Wykonawcę ̨ i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie 

wymagać będzie formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Niedotrzymanie 

pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem 

kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu 

zamówienia. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty. 

13. Sposób udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Tomasz 

Wawrzynkiewicz  

email: twawrzynkiewicz@wp.pl 

tel. 501 229 559,  

14. Klauzula RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 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) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MixDental Tomasz 

Wawrzynkiewicz, ul. Julianowska 66 , 91-473 Łódź, - Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  

nr 2/2021 z dnia 08.06.2021 r., na budowę infrastruktury teleinformatycznej z 

połączeniem światłowodowym. 

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia 

w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, 

− z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm 

obowiązujących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dane osobowe Wykonawcy objęte są 

przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym samym mogą zostać 

udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się 

o ich udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom 
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zaangażowanym w proces realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego 2014-2020, 

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również 

Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze 

w niniejszym postępowaniu, 

− podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich 

niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Oferenta do należytego 

wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Oferenta  

z postępowania lub odrzuceniem jego oferty, 

− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

− posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania 

− danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

−  

− nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 2/2021 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku występowania powiązań do Zapytania ofertowego 

2/2021 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do Zapytania 

ofertowego 2/2021 

 


