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   Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

 

Związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia  

o wartości poniżej 30 000 EURO, zwracam się z otwartym zapytaniem ofertowym  

o przedłożenie oferty udziału w postępowaniu. 

 

I. Zamawiający Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach. 

II. Przedmiot zamówienia – zestaw komputerowy poleasingowy wg. następującej 

specyfikacji (oferta na 30 kmpl.): 

Procesor: min. Intel Core i5-6500 

Ilość Procesorów: 1 

Taktowanie procesora (GHz): min. 3.2 

Liczba rdzeni procesora: 4 

Pamięć RAM: min. 8 GB 

Chłodzenie procesora: Radiator + Wentylator 

Płyta główna: Oryginalna 

Dysk: 240-256 GB SSD – NOWY 

Obudowa: „klasa A” SFF - Small Form Factor 

Napęd: DVD-R 

Porty USB 2.0: 2 

Porty USB 3.0: 4 

Wyjście Graficzne: DisplayPort 

Porty Na Płycie: 
PCI- Express x16 

SATA 

Zasilacz: 180W 

System operacyjny: Windows 10 Professional 

Gwarancja: 12 miesięcy 

Typ pamięci RAM: DDR4 

Monitor 21,5-22” DisplayPort, matryca matowa, IPS/TN, w klasie min ”A” 

Klawiatura + mysz 

Dodatkowe oprogramowanie 
Markowa klawiatura przewodowa + mysz USB 

MS Office LTSC Standard for EDUCATION 2021 

  

 

III. Termin realizacji – do 06.05.2022 r. 

IV. Cena (z podaniem czy cena jest jedynym kryterium wyboru oferty czy nie.  

W przypadku ceny i innych kryteriów, podać sposób wyboru oferty)   

Cena 100% 

V. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Za pomocą e-mail na adres: p.zimkowski@ujw.pl 

Ofertę należy przygotować na załączonym pliku. 



 

VI. Dodatkowe wymogi stawiane wykonawcom  

Instalacja oprogramowania według zaleceń tj.: MS Office - bez aktywacji, Adobe 

Reader DC, Mozilla Firefox. 

VII. Osoba do kontaktu  z wykonawcami:  

 

Paweł Zimkowski, tel. (76) 746 53 48, 730 930 151,   e-mail: p.zimkowski@ujw.pl 

 

VIII. Ochrona danych osobowych. 

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 danych osobowych Wykonawcy jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego, 

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, 

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  

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

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

Wykonawca posiada: 

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

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*, 

− 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 Wykonawca uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO. 

Wykonawcy nie przysługuje: 

−  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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

 

 



 
......................................................................                          

....................................................................... 

....................................................................... 

           (dane oferenta w tym NIP, REGON) 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego  

ul. Skalników 6 b, 59-101 Polkowice 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000 PLN 

 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania pod nazwą:  

1) zestaw komputerowy poleasingowy wg. następującej specyfikacji (oferta na 30 kmpl.) 

składamy ofertę wykonania zamówienia zgodnie z kryteriami postepowania w oparciu o następujące 

warunki: 

Kwota brutto: ………………………………… zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………..… zł 

Kwota netto: ………………………………….. zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………... zł  

 

Cena brutto wykonania usługi zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

..................................................................................................................................................... 

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. Znane są nam kryteria związane z udzieleniem zamówienia i uznajemy się za związanych 

określonymi przez Zamawiającego zasadami postępowania; 

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni od daty złożenia 

oferty; 

3. Zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

oferty do zawarcia umowy na warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4. Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawcy / z udziałem podwykonawcy, który 

wykonywać będzie następujące części zamówienia ................................…………........................ 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a. ……………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………….. 

c. ……………………………………………………………….. 

 

………………………………………............……………………….. 

(data i czytelny podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 


