Rybnik, dnia 30 stycznia 2019 r.

Zapytanie ofertowe
Dotyczy: dostawy monitora interaktywnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
I. Zamawiający:
Miasto Rybnik – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku
ul. Stanisława Małachowskiego 44
44-251 Rybnik
e-mail: sp16rybnik@wp.pl
tel./fax: 32 42 20 511
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitora interaktywnego na potrzeby Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 6 w Rybniku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Monitor interaktywny 1 szt. o parametrach:
 przekątna obrazu 65”
 rozdzielczość 4K
 format 16:9
 technologia wielodotyku – obsługa min.10 punktów dotyku równocześnie
 wbudowane Wi-Fi
 wbudowane głośniki 2x15W
 zainstalowany system Android – umożliwiający pracę bez podłączenia komputera
 wbudowany odtwarzacz multimediów
 wejście na karty SD
 porty: OPS, displayPort, HDMI, USB,
 wspierane formaty multimedialne:
Zdjęcia: JPEG, BMP, PNG
Wideo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, MOV, MJPEG, FLV (Support 1080P, 4K
HD Decoding)
Audio: MP3, M4A, (AAC)
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III. Warunki i termin realizacji dostawy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego w
terminie do 28 lutego 2019 r.
2. Dostawa artykułów fabrycznie nowych a w razie ich uszkodzenia np. podczas transportu,
wymiana w terminie do 7 dni.
3. Dostawa sprzętu wolnego od obciążeń prawami osób trzecich, zawierającego niezbędne
instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gwarancji w okresie 36 miesięcy oraz
świadczenia usług serwisowych.
5. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze
zapytanie, dokonywane będą w PLN.
7. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch elementów:
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny wypełnione
oraz podpisane.
V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 06 lutego 2019 roku do godziny 15:00 z
dopiskiem „Oferta na dostawę monitora interaktywnego dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 6 w Rybniku”.
2. Ofertę należy złożyć:
a) elektronicznie na adres: sp16rybnik@wp.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 6
ul. Stanisława Małachowskiego 44
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44-251 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. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 08 lutego 2019 r.:
na stronie internetowej pod adresem http://zsp6.bip.edukacja.rybnik.eu/
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
6 w Rybniku z siedzibą przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku (44-251);
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku jest
Pani Izabela Andrzejczyk, kontakt: e-mail: sp16rybnik@wp.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*;
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 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 Wykonawcy (załącznik nr 2),
c) projekt umowy (załącznik nr 3).
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