
Ostrowiec Świętokrzyski, 2020-07-09 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 

os. Ogrody 20 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Tel. 41 247 20 42, 41 247 20 44 

email: zsipp3@ostrowiec.edu.pl  

 

zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest projektor krótkoogniskowy do tablicy interaktywnej 

dla Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 

2.  Rodzaj sprzętu:  

Projektor Benq MW809ST DLP WXGA/3000AL /20000:1/HDMI/USB 

Zamawiający informuje, iż zastosowane określenie w formie wskazania nazwy własnej, znaku 

towarowego, lub normy ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych rozwiązaniom opisywanym przez wskazanie nazw 

własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm pod warunkiem, że 

zaproponowane rozwiązanie będzie miało te same cechy funkcjonalne  co wskazane 

w przedmiocie zamówienia, których jakość nie może być gorsza od jakości określonej 

w specyfikacji produktu. 

3. Ilość: 1 sztuka 

 

II. TRYB UDZIELAENIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro netto. 

 

mailto:zsipp3@ostrowiec.edu.pl


III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

do 30.07.2020 r.  

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego). 

2. Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego wrzucając do Skrzynki na 

korespondencję, mailowo: zsipp3@ostrowiec.edu.pl lub przesłać pocztą na adres:  

 

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 

os. Ogrody 20 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

w terminie do 17.07.2020 r. do godz. 10.00 

 

VI. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, a najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która 

przedstawi najniższą całkowitą cenę realizacji niniejszego zamówienia. Cena całkowita 

ma być przedstawiona liczbowo w złotych polskich, ma zawierać w sobie wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów 

niezwłocznie drogą telefoniczną. 

 

VII. Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w zamówieniach publicznych  

 
1. Administrator danych osobowych  
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych 

osobowych jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Ogrody 20, 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl, telefon: 41 247 20 42.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-

mail: iod@arx.net.pl lub pisząc na adres naszej placówki.  

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.  
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku ustawą Prawo zamówień 

publicznych (dalej ustawa Pzp).  



4. Odbiorcy danych osobowych  

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.  
5. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą  
Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, do sprostowania 

Państwa danych osobowych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

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

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.  

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.  

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO.  

8. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych  
Obowiązek podania przez danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem 

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

zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy 

Pzp  

9. Informacje o profilowaniu  

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 

profilowane, co znaczy, że szkoła nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby 

informacje na temat konkretnych osób, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby 

decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te 

osoby wpływać. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3  

w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Ogrody 20 

mgr Marta Dobrowolska – Wesołowska  

 

 

  



OFERTA 

 

Zamawiający: 

Nazwa: Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 

 

Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,  os. Ogrody 20 

 

 

Wykonawca 

Nazwa:  

 

 

 

Adres: 

 

 

 

Tel.: 

 

 

 

e-mail: 

 

 

 

Niniejszym składam(my) Ofertę na sprzęt komputerowy do pracowni komputerowej Zespołu 

Szkół i Placówek Publicznych nr 3. 

 

Nazwa:     …………………………………………… 

Cena netto za 1 sztukę:  ………………………………………………. 

 Inne elementy oferty:   ………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………….. 

 

Potwierdzam otrzymanie zapytania ofertowego: 

          Podpis i pieczęć  


