
        

          Hajnówka, dn. 07.11.2019r.

ZAPYTANIE    OFERTOWE

na realizację zadania pn.: ,,Stacja pomiaru zanieczyszczeń powietrza”.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miejska Hajnówka,

 ul. A. Zina 1, 

17-200 Hajnówka, 

NIP 6030006341, 

REGON 050658999,

Tel. (85) 831 8 100, fax: (85) 831 8 150; 

Godziny pracy:  7 30 – 15 30 (poniedziałek –  piątek); 

Adres strony internetowej: www.hajnowka.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r.  poz.1986, z póź.zm) i  nie przekracza  kwoty 30 000
EURO.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjno-
ści. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  i zakresem zamówienia jest: 
1) utworzenie systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza w mieście Hajnówka, (składającego

się z 5 szt. czujników do pomiaru jakości powietrza)  wraz z dostępem do aplikacji mobilnej
oraz widget umożliwiający informowanie mieszkańców o wynikach pomiarów na stronie
www  wskazanej  przez  Zamawiającego  w  ramach  zadania  pn.  ,,Stacja  pomiaru
zanieczyszczeń powietrza”,

2) wykonywanie usługi  polegającej na obsłudze utworzonego systemu pomiaru zanieczyszczeń
powietrza, o którym mowa w pkt.1, w tym na przechowywaniu, przetwarzaniu danych i  ich
udostępnianiu, zapewnienie usługi monitoringu, kalibracji sensorów i ich serwisu w trakcie
użytkowania w okresie 5 lat od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 
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2. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej i ograni-
czenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka”  dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podla-
skiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania
5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

3. Przewidywane miejsca montażu czujników: 
1.  ul. Długa dz nr 1468 obręb 3 Paszki własność Gmina Miejska Hajnówka  
2.  ul. Wróblewskiego dz nr 469/136 obręb 1 Hajnówka własność Gmina Miejska Hajnówka  
3.  ul. Jagiełły dz nr 1397 obręb 1 Hajnówka własność Gmina Miejska Hajnówka  
4.  ul. Ogrodowa dz nr 1005/1 obręb 4 Górne własność Gmina Miejska Hajnówka  
5.  ul. Reja dz nr 1874/3 obręb 1 Hajnówka własność Gmina Miejska Hajnówka 
Wskazane  punkty  są  punktami  dedykowanymi,  przy  czym  Wykonawca  ma  obowiązek
zweryfikować zasadność lokalizacji montażu czujników pod względem wymogów i możliwości
technicznych  w  celu  zapewnienia  jak  najlepszej  i  najbardziej reprezentatywnej prezentacji
wyników pomiaru.  

4. Oczekiwana  przez  Zamawiającego  funkcjonalność  systemu wraz  z  minimalnymi  wymogami
sprzętowymi i funkcjonalnymi stawianym urządzeniom składowym:

1) Urządzenie pomiarowe musi zapewnić następujące pomiary: 
a) pomiar stężenia pyłów PM1;
b) pomiar stężenia pyłów PM2.5;
c) pomiar stężenia pyłów PM10.

2)  Zaproponowane  urządzenie  może  mierzyć  również  inne  dodatkowe  parametry  nie
wymagane przez Zamawiającego, takie jak:
• pomiar temperatury;
• pomiar wilgotności powietrza;
• pomiar  ciśnienia  atmosferycznego  nad  poziomem  morza,  przeliczony  z  wartości

podawanych  przez  urządzenie  z  uwzględnieniem  wysokości  na  jakiej  zostanie
zamontowany.

2) Komunikacja  z  serwerem  Wykonawcy  gromadzącym  i  udostępniającym  informacje
z czujników za pomocą sieci GSM.

3) Stopień ochrony urządzeń musi być co najmniej na poziomie IP 32.

4) Wykonawca musi udostępnić darmową aplikację mobilną, prezentującą wyniki pomiarów
w czasie rzeczywistym dostępną dla minimum 2 systemów Android i IOS.

5) Wykonawca musi zapewnić bezpłatny dostęp do ogólnodostępnej platformy informacyjnej
dla mieszkańców Miasta Hajnówka wizualizującej wyniki pomiarów opisanych  w pkt. 1) w
czasie rzeczywistym.

6) Wykonawca  musi  zapewnić  dedykowany  widget  dla  Zamawiającego  w  celu  publikacji
danych na wskazanych przez Zamawiającego stronach www.
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7) Ogólnodostępna platforma informacyjna nie może wymagać zakupu ani instalacji żadnego
oprogramowania  przez  użytkowników.  Dostęp  do  danych  platformy  informacyjnej
realizowany ma być z poziomu przeglądarki internetowej.

8) Wykonawca  jest  zobowiązany do  skonsultowania  z  administratorem strony internetowej
Miasta Hajnówka  www.hajnowka.pl narzędzi do przesyłania i publikacji danych o jakości
powietrza.

9) Aplikacja mobilna musi być wyposażona w prezentację lokalizacji czujników za pomocą
mapy np. map Google lub równoważnych. Aplikacja mobilna musi lokalizując położenie
odbiornika proponować prezentację wyników pomiarów z najbliższego do jego położenia
czujnika/czujników.

10) Informacje  z  sensorów,  o  których  mowa  w  pkt.  1),   muszą  przedstawiać  zebrane  dane
pomiarowe  za  pomocą  zestawień  tabelarycznych,  wykresów  między  innymi  zgodnie  z
europejskim wskaźnikiem jakości  powietrza  CAQI (Common Air  Quality  Index).  Wyniki
pomiarów  w  tabelach  odpowiadające  przekroczeniom  poziomu  dopuszczalnego,
informowania  oraz  alarmowania  muszą  być  wyróżnione  zgodnie  z  ogólnie  przyjętą
kolorystyką np. odcienie zielonego, żółty, pomarańczowy, czerwony, ciemnoczerwony. 

11) Wykonawca  zapewnieni  prezentacje  danych,  o  których  mowa  w  pkt.1),  w  formie
comiesięcznego raportu, przesyłanego na wskazany przez Zamawiającego adres email.

12) Wyniki  pomiarów  dostępne  na  stronie  internetowej  Miasta  Hajnówka,  Zamawiającego  i
aplikacjach mobilnych, muszą zapewnić dostęp do historii z min. 24 godzin.

13) Wykonawca  zobowiązany  jest  prezentować  na  swoich  ogólnodostępnych  stronach
internetowych  oraz  aplikacjach  mobilnych  wyniki  pomiarów,  informując  jednocześnie  o
właścicielu sensora. Przynajmniej jedno źródło informacji (strona internetowa lub aplikacja
mobilna) musi być wyposażone w narzędzia umożliwiające pokazanie urządzeń Wykonawcy
składającego ofertę.

14) Wykonawca zobowiązany jest  do kalibracji  urządzeń pomiarowych zgodnie z zaleceniami
producenta.

15) Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania sensorów i zapewnienia ciągłej, prawidłowej
pracy sensorów, a w przypadku wątpliwych wyników dla danego stanowiska pomiarowego,
urządzenie powinno zostać nieodpłatnie wymienione w ramach utrzymania systemu. 

16) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  w  sprawności  technicznej  sensorów  oraz
naprawy uszkodzeń w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

17) Wykonawca zagwarantuje ciągłość pracy systemu monitoringu jakości powietrza.  Rozwią-
zanie problemów z udostępnianiem danych dotyczących jakości powietrza na stronie internetowej
Zamawiającego  powinno nastąpić w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia przez Zamawiającego.

IV. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w następujących terminach:
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1. utworzenie systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza w mieście Hajnówka, (składającego się 
z 5 szt. sensorów (czujników)  do pomiaru jakości powietrza)  wraz z dostępem do aplikacji 
mobilnej oraz widget umożliwiający informowanie mieszkańców o wynikach pomiarów na 
stronie www wskazanej przez Zamawiającego w ramach zadania pn. ,,Stacja pomiaru 
zanieczyszczeń powietrza” – w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy;

2. wykonywanie usługi  polegającej na obsłudze  utworzonego systemu pomiaru zanieczyszczeń
powietrza, o którym mowa w pkt.1, w tym na  przechowywaniu, przetwarzaniu danych i  ich
udostępnianiu,  zapewnienie usługi  monitoringu, kalibracji  sensorów i ich serwisu w trakcie
użytkowania - przez 5 lat od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego systemu.

V. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  SPOSÓB  DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA  TYCH WARUNKÓW

1. Wykonawca musi spełnić następujący warunek:

1) wykonał  lub wykonuje  w okresie ostatnich  trzech lat  przed  upływem terminu składania
ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie,  minimum 3
dostawy minimum 5  urządzeń  pomiarowych  w każdej  z  dostaw -    o parametrach  nie
gorszych  niż  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  -  wraz  z  usługą  udostępnienia  aplikacji
mobilnej  oraz  widget  prezentującego  wyniki  na  stronie  www  Zamawiającego,  usługi
monitoringu, kalibracji sensorów i ich serwisu w trakcie użytkowania oraz załączy  dowody
określające,  czy te  dostawy i  usługi  zostały wykonane należycie  (referencje),  zgodnie z
załącznikiem nr 2 do zapytania.

2. Oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona
zgodnie  z  formułą  ,,spełnia  -  nie  spełnia”,  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  złożonych
oświadczeniach/dokumentach.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1)  Wypełniony i podpisany ,,Formularz ofertowy” - załącznik nr 1 do zaproszenia.
2) ,,Wykaz  dostaw urządzeń  do  pomiaru  zanieczyszczeń  powietrza  wraz  z  montażem i  ich

obsługą w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z referencjami*”
zgodnie  z  załącznikiem  nr  2 do  zaproszenia.  Referencje potwierdzające  należyte
wykonanie dostaw i należyte wykonanie bądź wykonywanie usług powinny być wystawione
przez podmioty wymienione w wykazie,  na rzecz  których dostawy i  usługi  były lub  są
wykonywane. W przypadku usługi wykonywanej czyli niezakończonej referencja nie może
być wydana wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) opisy techniczne oferowanego systemu pomiaru jakości powietrza i informowania miesz-
kańców, sporządzone w języku polskim, uszczegółowione o nazwy producenta zaoferowa-
nego systemu oraz jego parametry techniczne, eksploatacyjne, funkcjonalne oraz użytko-
we. 

4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii doku-
mentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wy-
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konawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii po-
świadczonej notarialnie. 

5) Zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Z treści załączonych do
oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż oferowany asortyment spełnia wszelkie
wymagania funkcjonalne i techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i za-
ciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

4. Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę upraw-
nioną do podpisania oferty. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,  zawierającą jedną,  jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę. 

VII. ZMIANA ZAPISÓW ZAPROSZENIA,  OCZYWISTE OMYŁKI,  ODRZUCENIE
OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do zmiany zapisów zaproszenia przed upływem terminu
składania ofert.

2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

3. Oferta nie spełniająca warunków i zapisów niniejszego zaproszenia podlega  odrzuceniu i nie
będzie oceniana przez Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny oraz do jego zamknięcia bez dokonania wyboru oferty.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJACEGO  Z
WYKONAWCAMI

1. Zamawiający oraz Wykonawca:

1) mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną - wszelkie zawiadomienia,
wnioski oraz informacje; 

2) stosują wyłącznie formę pisemną – w przypadku oferty, umowy oraz oświadczeń, 

2. Zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu w
formie elektronicznej powinny być składane na adres: hajnowka@hajnowka.pl , natomiast fa-
xem na nr tel. (85) 674 37 46.

3. Ofertę, umowę oraz oświadczenia w formie pisemnej Wykonawca powinien złożyć na adres: 

Gmina Miejska Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

4. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku
polskim. 
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5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyja-
śnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeże-
li wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie interneto-
wej, na której udostępniono zapytanie ofertowe. 

8. W uzasadnionych przypadkach,  Zamawiający może  przed  upływem terminu  składania  ofert,
zmienić treść zapytania ofertowego oraz wydłuży termin składania ofert. 

9. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Nazwisko i imię Stanowisko służbowe Tel. 
Marta 
Wilson Trochimczyk 

Kierownik Referatu Gospodarki Komu-
nalneji Ochrony Środowiska
pok. Nr 205  Urzędu Miasta Hajnówka: w 
godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piąt-
ku

85 682 35 19

Dariusz Gorustowicz Zastępca Kierownika Referatu Gospodar-
ki Komunalneji Ochrony Środowiska
pok. Nr 202  Urzędu Miasta Hajnówka: w 
godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piąt-
ku

85 682 20 14

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – MODYFIKACJA I 
WYCOFANIE OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w sekre-
tariacie  do dnia 14.11.2019 r., do godziny 15.30 i zaadresować zgodnie z poniższym opisem: 

Gmina Miejska Hajnówka

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

„Oferta w postępowaniu  na realizację zadania pn.: ,,Stacja pomiaru zanieczyszczeń po-
wietrza”. 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
Prawa pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
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samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIA-
NA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, któ-
ry wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania po-
przez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek z napisem na kopercie  „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

6. Oferta złożona po terminie bez względu na przyczynę, zostanie niezwłocznie zwrócona Wyko-
nawcy. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich jednostkach pieniężnych PLN (złotych polskich
i groszach – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej za-
sady zaokrąglania liczb). 

2. Wykonawca przedstawia cenę oferty w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu
wymagań i zapisów zapytania ofertowego oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy. Cenę
oferty należy przedstawić w rozbiciu na ceny poszczególnych zadań w formularzu rzeczowo-
-cenowym oferty. 

3. Cenę oferty stanowić będzie suma cen brutto poszczególnych elementów składających się na
przedmiot zamówienia. 

4. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie  będzie stałą  ceną ryczałtową,  która przez
okres obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.  Cena oferty musi zawierać wszystkie
przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia, musi uwzględniać wszystkie wy-
magania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia itp. nie będzie podsta-
wą do żądania zmiany ceny określonej w ofercie. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów ob-
ciążają wyłącznie Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, któ-
re mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

6. W razie rozbieżności w cenie podanej liczbą i słownie za prawidłową i wiążącą uznaje się cenę
podaną słownie. 

XI. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

1. Zamawiający dokona badania i  oceny złożonych ofert,  zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej zapytaniu ofertowym. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny brutto CENA
(C) . W kryterium CENA (C) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt., liczonych jak
niżej:
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Nazwa elementu kalkulacji ceny oferty Wartość
elementu

Kalkulacji
ceny oferty

Stały
współ-
czynnik

Waga  ele-
mentu  kal-
kulacji  ceny
oferty (W)

1 2 3 4 5

1 Utworzenie systemu pomiaru zanieczyszczeń
powietrza w mieście Hajnówka, (składające-
go się z 5 szt. sensorów (czujników)  do po-
miaru jakości powietrza)  wraz z dostępem do
aplikacji mobilnej oraz widget umożliwiający
informowanie mieszkańców o wynikach po-
miarów na stronie www wskazanej przez Za-
mawiającego    

Cb 100 50%

2 Obsługa  utworzonego  systemu  pomiaru  za-
nieczyszczeń  powietrza,  o  którym mowa  w
pkt.1, w tym na przechowywaniu, przetwarza-
niu danych i  ich udostępnianiu, zapewnienie
usługi monitoringu, kalibracji sensorów i ich
serwisu  w trakcie  użytkowania  w okresie  5
lat.

Cb 100 50%

3 RAZEM 100%

Opis sposobu obliczania punktów za poszczególne wymienione w tabl. Nr 1  pozycje (elementy
kalkulacji ceny oferty),

gdzie:

Cn – cena brutto pozycji (najniższa spośród przedstawionych w ważnych ofertach);

Cb – cena brutto pozycji badanej;

C1 ÷ C2 – ilość punktów za poszczególne elementy kalkulacji ceny brutto oferty;

W – waga poszczególnego elementu kalkulacji ceny oferty;

100 – stały współczynnik.

Wg. poniższego wzoru zostanie obliczona oddzielna punktacja dla każdej pozycji z tabeli:

Od C1 ÷ C2  = Cn / Cb x W x 100

Łączna ilość punktów za kryterium ( C ) wyniesie:

C = C1 + C2

3. Łączna ilość punktów będzie liczona jako suma uzyskanych punktów w kryterium ,,CENA”

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w kryte-
rium oceny ofert. 
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XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich złożonych ofert spełniają-
cych warunki udziału w niniejszym postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu oferto-
wym kryterium oceny. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona, jako najkorzyst-
niejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy zło-
żyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

3) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie za-
mówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez prze-
prowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek skut-
kująca koniecznością unieważnienia postępowania. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi,  w przypadku, gdy cena najko-
rzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na reali-
zację przedmiotu postępowania. 

XIV. ZAŁĄCZNIKI

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią: 
1) Załącznik nr 1 do zapytania - Formularz ofertowy;

2) Załącznik nr 2 do zapytania - Wykaz dostaw urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza 
wraz z montażem i ich obsługą  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składa-
nia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z referen-
cjami*

3) Załącznik nr 3 do zapytania - wzór umowy

XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla uczestników postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

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 oso-
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bowych 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), informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Hajnówka z siedzibą: Urząd Miasta
Hajnówka,  ul. A. Zina 1; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-
mail: iod@hajnowka.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.; 

3) odbiorcami  Pana/Pani  danych osobowych będą  podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa; 

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat; 

5) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne. 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

a.a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania; 

a.b) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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