Warszawa, dnia 17.05.2021 r.
ZZ–KO-PR.26.7.2021.PRO
ZAPYTANIE

OFERTOWE

Dotyczy: Zakupu i dostawy telefonów komórkowych na potrzeby Zespołu Żłobków m.st.
Warszawy.
Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty
cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami.), którego
przedmiotem jest zakup i dostawa telefonów komórkowych na potrzeby Zespołu Żłobków m.st.
Warszawy.
1. Opis przedmiotu zamówienia
CPV – 32250000-0 – telefony komórkowe
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa 115 szt. telefonów komórkowych na potrzeby
Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
w załączniku numer 2 do zapytania ofertowego.
2. Termin realizacji zamówienia:
30 dni od daty podpisania umowy.
3. Warunki realizacji zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku numer 2 do zapytania
ofertowego.
Zakupiony sprzęt ma być fabrycznie nowy zapakowany w oryginalne opakowanie. Telefony
powinny być wyprodukowane nie później niż w 2021 roku, okres gwarancji producenta nie
mniejszy niż 24 miesiące.
4. Dostawa
Zespół Żłobków m.st Warszawy ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

5. Kryteria oceny ofert:
1. Cena – waga 100%.

6. Do oferty należy załączyć:
Wypełniony załącznik nr 1

7. Termin przesyłania ofert:
Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 21.05.2021 r. do godz. 12.00 na adres korespondencyjny
Zamawiającego (ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa) lub na numer faksu 0 22 277 52 01 lub adres
e-mail: progala@um.warszawa.pl z dopiskiem/tytułem: „Oferta cenowa – zakup i dostawa
telefonów komórkowych na potrzeby Zespołu żłobków, dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zespół Żłobków m.st. Warszawy wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu
danych osobowych określone w art. 13 oraz art. 14 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 4.05.2016 r. zwane dalej rozporządzeniem, w odniesieniu do danych osobowych osób
fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym w zapytaniu ofertowy, jak i w rozeznaniu
rynku, oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby
wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy w sprawie zamówienia
lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia zamówienia,
podaje następujące informacje:
1. Administratorem jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie ul. Belgijska 4,
02-511 Warszawa.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 277 52 80, email:
iod@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: Zespół Żłobków m.st. Warszawy
ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
3. Dane osobowe1 przetwarzane będą w celu (celach) niezbędnym do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na administratorze, polegających na:
1) przeprowadzeniu postępowania lub zapytania ofertowego i udzieleniu
zamówienia poprzez zawarcie umowy lub wystawienie zlecenia;
2) przeprowadzeniu rozeznania rynku i zebrania ofert cenowych celem ustalenia
wartości szacunkowej zamówienia;
3) realizacji zawartej umowy lub wystawionego zlecenia;
4) obsługi wynagrodzenia i innych świadczeń;
5) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez monitoring wizyjny2
w przypadku gdy realizacja zamówienia wymaga dostępu do obiektów
wyposażonych w monitoring wizyjny;
6) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7) sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b, c, f
rozporządzenia.
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty:
1) upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych,
tytułów wykonawczych;
Dane zwykłe obejmujące: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres
email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. nazwę
wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej - jeżeli dane te zostały przez
wykonawcę podane Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia (w
szczególności w formularzu ofertowym, wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, wykazie osób lub innych dokumentach
składających się na ofertę)
2
Tylko w żłobkach, w których funkcjonuje monitoring wizyjny
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2) którym przekazanie danych osobowych następuje na podstawie wniosku lub
zgody;
3) którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
4) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz sądy
powszechne, w sytuacji skorzystania ze środków ochrony prawnej przez
jakiegokolwiek wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia).
Odbiorcami danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1429 z póź. zm.).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym umowa/zlecenie została/zostało wykonana/wykonane lub postępowanie
o udzielenie zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, chyba że niezbędny
będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne,
dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
Osoba, od której zbierane są jej dane osobowe ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych3;
3) usunięcia swoich danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych4;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
6) przenoszenia swoich danych osobowych;
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawą przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania lub wykonywanie
umowy/zlecenia a także wymogi ustawowe.
Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszej klauzuli, jest wymagane do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności zawarcia
umowy lub wystawienia zlecenia. Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy niezwłocznego
wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych
osobowych.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie/realizację umowy na rzecz Zespołu
Żłobków m.st. Warszawy.

10. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów
informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia.
11. Dane osobowe nie będą:
1) profilowane;
2) przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
12. W przypadku udostępnienia do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przez podmiot biorący
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będący adresatem niniejszej klauzuli,
danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu,
wspólników,
współpracowników,
kontrahentów,
dostawców,
beneficjentów
rzeczywistych lub innych osób, Zespołu Żłobków m.st. Warszawy prosi
o poinformowanie tych osób:
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy/zlecenia oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania (protokołu postępowania – jeżeli jest
stosowany) oraz jej załączników.
4
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 UE lub
państwa członkowskiego.
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1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zespołowi
Żłobków m.st. Warszawy,
2) o tym, że Zespół Żłobków m.st. Warszawy jest administratorem ich danych
osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych
powyżej,
3) o tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego Zespół Żłobków m.st. Warszawy
pozyskał ich dane.

DYREKTOR
Zespołu Żłobków
m.st. Warszawy
Edyta Jóźwiak

załącznik nr 1 do zapytania
OFERTA CENOWA
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………
Siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………
NIP………………………………… REGON ……….…………………
tel. ……………………… e-mail …………………………………………
Do:
Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty
cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami.), którego
przedmiotem jest zakup i dostawa telefonów komórkowych na potrzeby Zespołu Żłobków m.st
Warszawy, dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy., składam OFERTĘ CENOWĄ i oferuję realizację
zamówienia za cenę:
Cenę brutto (tj. z należnym podatkiem VAT w stawce ................ %) ...............................................zł
(słownie:
....................................................................................................................................................)
* Całkowita cena brutto podana powyżej jest niezmienna w okresie realizacji przedmiotu zamówienia
i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi poniesie Zamawiający w związku z realizacją
przedmiotowego zamówienia.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO5 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu6.*
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż treść niniejszej oferty stanowi informację publiczną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, oraz
wyrażam zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres
Wykonawcy, a w przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej – również w
zakresie firmy.
Oświadczam, że niniejsza oferta :
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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)
6 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)

1)

2)

nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 419) *
zawiera na stronach od _____ do _____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419). Informacje te zawarte są i zabezpieczone poniżej
przedstawiam stosowne uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa:
stanowią one:
 * informacje techniczne przedsiębiorstwa i w stosunku do nich podjęto następujące
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności: ………………………………..
 * informacje technologiczne przedsiębiorstwa i w stosunku do nich podjęto
następujące niezbędne działania w celu zachowania ich poufności: …………………..
 * informacje organizacyjne przedsiębiorstwa i w stosunku do nich podjęto
następujące niezbędne działania w celu zachowania ich poufności:
………………………………..
 * inne informacje posiadające wartość gospodarczą i w stosunku do nich podjęto
następujące niezbędne działania w celu zachowania ich poufności: …………………..
Jednocześnie o oświadczam, iż w/w informacje nie zostały ujawnione do wiadomości
publicznej.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do przestawienia oferty cenowej w imieniu Wykonawcy.
Osoba do kontaktu*:
imię i nazwisko ………………………………
telefon ………………………………………….
e-mail: ………………………………………….
* niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1) …………………………………….
2) ……………………………………

……….............................................................
podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

