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Warszawa, 13.11.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul. Prymasa A. Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do 

korespondencji: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej 

Zamawiającym lub Muzeum zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: 

Zakup fabrycznie nowej infrastruktury serwerowej wyprodukowanej nie wcześniej niż 01.01.2020 r. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1) Kod CPV: 48820000-2 pełna nazwa: Serwery 
 

2) Przedmiotem zamówienia są elementy infrastruktury serwerowej z uwzględnieniem Opisu 
przedmiotu zamówienia (stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz treści 
Umowy. 

Termin wykonania zamówienia:    

1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy. 

2) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 22.12.2020r. 

Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami: 

Dariusz Pizoń d.pizon@mt514.pl 

(imię, nazwisko, adres e-mail)  

 

II. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu: 

Lp. Nazwa kryterium Waga % = pkt 

1. Cena ryczałtowa brutto (C)          100 

 

Sposób oceny ofert. 

Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium cena (C):    

Sposób obliczenia   C: 

                                                                  cena ryczałtowa(brutto) najniższa  
(C) liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------  x  100 

                                                                         cena ryczałtowa (brutto) badanej oferty  
 

Obliczenia przyznawanych punktów  dokonywane będą  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach wyżej określonego 
kryterium oceny ofert, która nie podlega odrzuceniu a Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu 
z postępowania. 
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III. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone w 
niniejszym Zapytaniu ofertowym w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2) zdolność techniczna lub zawodowa: 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: d.pizon@mt514.pl 

W tytule maila należy wpisać: „Oferta na Zakup fabrycznie nowej infrastruktury serwerowej 

wyprodukowanej nie wcześniej niż 01.01.2020 r.”  

Termin składania ofert do: 20.11.2020 r. godz. 12:00. 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna zawierać:  

1) Formularz oferty. 

 

Informacje dodatkowe: 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim 

2) ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania ofertowego, 

3) po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji zamówienia, 
podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 

4) wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do 
zawarcia umowy ze Wykonawcą. 

5) złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego załącznik 
do zapytania ofertowego. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 
przyczyn. 

7) Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona w BIP. 

8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących lub 
błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści złożonych dokumentów. W 
przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, oferta podlega odrzuceniu. 

9) Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w 
wykazie informacji o podatnikach VAT – tzw. „biała lista” /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2019 poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 
1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców – t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1292, 1495 z późn. zm./ (jeśli dotyczy).  

10) Niewypełnienie obowiązków o których mowa w pkt. 9 będzie rozumiane przez zamawiającego jako 
uchylanie się przed podpisaniem umowy.  
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Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia  
2) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty 
3) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – informacja na temat przetwarzania danych osobowych 
4) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 
 

FORMULARZ  OFERTY 
 
ZAMAWIAJĄCY 
 

Nazwa                        

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 
 

Adres:                        ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa 
Adres do korespondencji: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa 
 
 

 
 

 
WYKONAWCA  / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA *   
 

 
1. 

Nazwa:  
 

Województwo:                                                                        
 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Kraj:                                                                

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):  
 

E-mail: - Tel.:                                                                 

Adres internetowy (URL): 

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY 
należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

   
 
ADRES DO KORESPONDENCJI 
 

Nazwa:  
 

Województwo:                                                                        
 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Kraj:                                                                

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): 
 

Tel: 

                                              
 

Składając ofertę w ramach zapytania ofertowego, pn.:   

Zakup fabrycznie nowej infrastruktury serwerowej wyprodukowanej nie wcześniej niż 

01.01.2020 r. 

 
 

1) Oferujemy wykonanie zamówienia: [Kryterium nr 1 – „CENA brutto - C”] za CENĘ ŁĄCZNĄ 
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(wynoszącą: 

a) netto: .......................................... zł  

(słownie: …………………………………………………………………………….… złotych) 

b) VAT: ................. %; .......................................... zł 

c) brutto: .......................................... zł 

(słownie: …………………………………………………………………………….… złotych) 

 

2) Oferuję następujący termin gwarancji na przedmiot zamówienia: …………………….. (nie 
może być krótszy niż 36 miesięcy). 

 
1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Akceptujemy w 

pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia Zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Jednocześnie 
oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać całość niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Opisu 
przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z treścią wzoru umowy. W cenie naszej oferty zostały zawarte 
wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i 
terminowego wykonania całości zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, 
a w szczególności podatek od towarów i usług oraz pozostałe składniki cenotwórcze.  Oświadczamy, 
że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym i nie podlegamy 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach:  
 

3) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy 

4) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: ……………………………. r. 

 
3. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych warunki płatności zostały przez nas 

zaakceptowane. 
 
4. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni.  
 
6. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w 

naszych dokumentach załączonych do oferty, niezwłocznie poinformujemy o nich Zamawiającego w 
formie pisemnej. 

 
7. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach  
       ………………………………….., niniejsza oferta, w tym wszelkie załączniki do niej są jawne  
       i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
       o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. 

 
*rozporządzenie 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).  
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** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 
9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1) ……………………………………….    
2)……………………………………….. 
…………………………………………. 
 
Oferta zawiera ……………… kolejno ponumerowanych stron.  
 

  
  
 
.................................., dnia ....................................           

…………………………. 
 imię i nazwisko, osoby/osób uprawnionej/ych  

      do reprezentowania Wykonawcy/ów          
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, z 

siedzibą w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, zwane dalej „Muzeum”, które 

oświadcza że jest administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa oraz że posiada ważny tytuł 

prawny do ich przetwarzania oraz przekazania do przetwarzania Muzeum i takie przetwarzanie oraz 

przekazanie nie narusza praw osób, których dane dotyczą; 

2) w Muzeum funkcjonuje adres email: inspektor.rodo@mt514.pl udostępniony osobom, których dane 

osobowe są przetwarzane przez Muzeum; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. podjęcia działań związanych z prowadzeniem postępowania, do 

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Muzeum jest 

zobowiązane udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty 

przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Muzeum; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji postępowania oraz 

czas niezbędny do zweryfikowania prawidłowości przeprowadzanego postępowania i jego realizacji; 

6) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem podjęcia działań związanych z wykonaniem umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy tj. podjęcia działań związanych z prowadzeniem postępowania, do którego nie stosuje 

się przepisów ustawy Pzp. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak 

możliwości uczestniczenia w postępowaniu, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp oraz brak 

możliwości wykonania umowy; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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 ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

mailto:inspektor.rodo@mt514.pl
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) 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; 

10) Muzeum dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem  

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 


