
Rybnik, dnia 12.02.2020 r. 
 

Zapytanie ofertowe 

1/2020 

I. Zamawiający: 

Miasto Rybnik – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku  

ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 

44-207 Rybnik 

e-mail: sekretariat_zsp4@op.pl 

tel./fax: 32 42 46 429 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeniesienia istniejącego wideodomofonu do nowej części 

budynku oraz instalacja nowego wideodomofonu wraz z dwoma stacjami bramowymi na drzwiach 

wejściowych (z możliwością rozszerzenia o trzecią stację bramową) dla Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 4 w Rybniku.  

 

III. Warunki realizacji: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 31.03.2020 

2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 

3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze 

zapytanie, dokonywane będą w PLN. 

4. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Oferent powinien przygotować ofertę, poprzez wypełnienie Załącznika nr 1 – formularza ofertowego 

oraz Załacznika nr 2 – oświadczeń. 

 
V. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 27.02.2020 

2. Ofertę należy złożyć: 

a) elektronicznie (skan podpisanych dokumentów) na adres: sekretariat_zsp4@op.pl,  albo 

b) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, albo 

c) pocztą na adres Zamawiającego:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4  

ul. Komisji Edukacji Narodowej 29  

44-207 Rybnik 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 



4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

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

treści złożonych ofert. 

 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1) cena 100% 

2. W terminie do dnia 28.02.2020 r. wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty. 
 

 

VII. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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”, informuję, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 

w Rybniku z siedzibą przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku (44-207); 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku jest 

Pani Izabela Andrzejczyk, kontakt: e-mail: sekretariat_zsp4@op.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP; 

d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na 

podstawie przepisów prawa; 

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania; 

f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 

którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

h) 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; 

i) 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. 

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

istotnych postanowień umowy; 

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

zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

VIII. Dodatkowe informacje. 

1. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

a) Formularz Ofertowy (załącznik nr 1) 

b) Oświadczenie (załącznik nr 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/2020  z dnia 

12.02.2020 

 

Formularz ofertowy 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia: Oferta na przeniesienie starego i montaż nowego 

wideodomofonu wraz ze stacjami bramowymi dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 

w Rybniku 

 

Dane Wykonawcy: 

− Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………… 

− Adres siedziby: …………………………………………………………………………………… 

− Adres e-mail: …………………………………………………………………………………… 

− NIP: …………………………………………………………………………………… 

− Numer telefonu: …………………………………………………………………………………… 

− Numer rachunku bankowego:……………………………………………………………………… 

 

 

 
I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: …………………………… złotych, 

cenę brutto: …………………… złotych. 

II. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w 

opisie przedmiotu zamówienia. 

III. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i 

terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

IV. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do: 

5. ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy (imię i nazwisko oraz numer telefonu): 

………………………………………………………………………………………………………, 

6. podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

7. akceptuję przekazany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, 

-  akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego. 
 

Wykonawca 

 

 

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

(miejscowość, data)  (podpis i pieczątka) 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1/2020 z dnia 

12.02.2020 

……………………………… 

(pieczątka jednostki) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

 

 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeniesienie starego 

 i montaż nowego wideodomofonu wraz ze stacjami bramowymi dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

nr 4 w Rybniku oświadczam/y, że: 

 
I. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy żadnej z 

przesłanek zapisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

II. spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 

ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

Wykonawca 

 
 

 

 

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

(miejscowość, data) (pieczątka i podpis) 

 


