
 Kamień Pomorski, dnia 21.05.2021r. 

 

Zapytanie ofertowe  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim 

ul. Topolowa 5 

72-400 Kamień Pomorski 

tel. (91) 38-20-285 fax (91) 38-20-285 wew.21 

e-mail: sekretariat@pupkamienpomorski.pl 

www.kamienpomorski.praca.gov.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu: 

 komputer (6 szt.) 

 Dell OptiPlex 5480 AiO 

 Ekran:  23,8"FHD 

 Procesor: i5-10500T 

 Pamięć RAM: 8GB  

 Dysk Twardy: 256GB SSD  

 Karta graficzna: Intel UMA 

 Podstawa o regulowanej wysokości  

 System operacyjny: Win10Pro 

 (w zestawie mysz i klawiatura przewodowe) 

 Pakiet biurowy: Office 2019 H&B 

 Gwarancja: /  3yBOS /3yKyHD 

 

 Microsoft Windows Server 2019 Standard x64 16Core PL 

 Switch 8 port 10 GB  

Dane techniczne:  

Architektura portów: 10 Gigabit Ethernet 

Zarządzalny: Nie 

Prędkość magistrali min: 160 Gb/s 

Przepustowość min: 119 Mp/s 

Złącza: minimalna ilość złącz 8  100/1000/10000 

 

2. Oferowany sprzęt winien być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, kompletny i dostarczony w oryginalnym 

opakowaniu. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSĘPOWANIU 

 

1. Oferent związany jest z ofertą 30 dni. 

2. Złożone oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania. W tym terminie Zamawiający może 

zawrzeć umowę w przedmiocie zapytania ofertowego w oparciu o ceny zaproponowane w wybranej 

ofercie. 

3. Bieg terminu związany ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21 dni od dnia zawarcia umowy  

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

2. Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową, 

 posiadać datę sporządzenia,  

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 podpisana przez wykonawcę  

 

3. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń 

woli w imieniu Oferenta -zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania 

oferty wynika z pełnomocnictwa -winno być ono udzielone przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru i dołączone do ofert. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI. 

 

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy winni posługiwać się nazwą zadania: 

„Dostawa sprzętu komputerowego  i oprogramowania”. 

http://www.kamienpomorski.praca.gov.pl/


2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca mogą 

przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub 

drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane  

do Zamawiającego pytania w sprawach dotyczących niniejszego postępowania. 

4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres: 

                  Powiatowy Urząd Pracy  

                  ul. Topolowa 5 

                  72-400 Kamień Pom. 

                  e-mail: sekretariat@pupkamienpomorski.pl    

 

VII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

1. Dodatkowych informacji udziela Mariusz Wiatrak pod adresem e-mail: informatyk@pupkamienpomorski.pl 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia  

w godzinach pracy urzędu tj.: 

a) od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-15.30; 

b) w piątek w godzinach 7.00-15.00 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 04 czerwca 2021r. do godziny 15.00 pocztą lub przesyłką kurierską na adres 

Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, adres: ul. Topolowa 5 ,72-400 Kamień 

Pomorski lub  osobiście w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie – pierwsze piętro, pokój nr 5. 

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dostawa sprzętu komputerowego                                      

i oprogramowania” 

3. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie 

oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

IX. OCENA OFERT  

 

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 Cena 100% 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w formie elektronicznej.  

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. O wynikach postępowania Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, poinformuje 

poprzez umieszczenie informacji na BIP. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze 

kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

4. Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących odpowiedzią na zapytanie ofertowe 

nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z Oferentów umowy, nawet, jeśli jego oferta okaże 

się najkorzystniejsza. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty oraz 

informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi Oferentami. Wykonawca składając ofertę poświadcza, że 

rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń. 

5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych regulaminach 

Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy. 

6. Względem przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach Ustawy tj. odwołanie, skarga. 

 

XII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTEPOWANIA NA KAŻDYM JEGO ETAPIE BEZ 

PODANIA PRZYCZYN 

 

XIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH 

OSOBY FIZYCZNEJ. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.                    

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:  

1. administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Powiatowy Urząd Pracy                               

w Kamieniu Pomorskim z siedzibą ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski, tel. kontaktowy; 91 38 20 285, 

2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można 

uzyskać poprzez adres e-mail: iod@moruslegal.pl, 

3. dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego                  

i oprogramowania”, prowadzonym w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 2019), zwana dalej „ustawą Pzp”, 

mailto:informatyk@pupkamienpomorski.pl
mailto:iod@moruslegal.pl


4. odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postepowania mogą być osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym informatyk, obsługa prawna, 

5. dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres min. 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

6. dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji niniejszej umowy, okres rękojmi i gwarancji, przez okres  

niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw z tytułu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji 

zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, 

7. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem zawarcia umowy, 

a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania umowy; konsekwencją niepodania danych 

będzie niemożność zawarcia i realizacji umowy; 

8. przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, stosowanie do art. 22 RODO, 

9. posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

3) 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;   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

5)  

10. nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) 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. 

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Formularz ofertowy.  

2. Umowa wraz załącznikami. 

 

 

 

 

Dyrektor  

Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim  

Anna Kowalska 

 

podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym 
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