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Wrocław, dnia 18.01.2021 r. 

Nr Sprawy: PO.2721.6.2021 

L. Dz. 190/2021/W 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 

ul. Stabłowicka 147 

54-066 Wrocław 

 

zaprasza Państwa do złożenia oferty na: 

Dzierżawa regału wentylowanego / regałów wentylowanych wraz z 

dostawą dodatkowego wyposażenia na rzecz Sieci Badawczej 

Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. 

Przedmiot zamówienia: 

Dzierżawa regału wentylowanego / regałów wentylowanych wraz z dostawą 

dodatkowego wyposażenia na rzecz Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT 

Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii przy ul. Stabłowickiej 147 we 

Wrocławiu 54-066.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego - OPZ 

 

I. Zakres zamówienia:  

Wszystkie szczegóły zamówienia opisuje Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego – OPZ.  

 

II. Warunki udziału w postępowaniu 

W postepowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne 

doświadczenie oraz wiedzę do realizacji niniejszego zamówienia, w tym 

doświadczenie w sprzedaży, dzierżawy regałów takich jak sprzęt wskazany w 

załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.   

III. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

aleksandra.orzechowska@port.lukasiewicz.gov.pl nie później niż do dnia   

21.01.2021. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty. 

4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

IV. Kryteria oceny ofert: 

mailto:aleksandra.orzechowska@port.lukasiewicz.gov.pl
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1. Cena 100 % 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących 

kryteriów: 

Cena całkowita (C) waga 100 %, według wzoru: 

           Cena minimalna 

Cena (C) = --------------------------- x waga (100)  = ……… Punktów 

                    Cena badana 

Maksymalna ilość zdobytych punktów: 100 

Zdobyta ilość punktów= C 

Cena minimalna / Cena badana – 6 x koszt miesięcznego najmu + koszt 

zakupu materiałów zużywalnych – klatek jednorazowych wraz z 

osprzętem. (Okres 6 miesięcy.) 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego 

przedmiotu zamówienia  w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie 

zrealizować przedmiotu zamówienia jak również do odwołania i zakończenia 

niniejszego postępowania bez wyboru ofert, jak również jego unieważnienia 

bez podawania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać 

jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.  

3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania tylko z części 

przedstawionej oferty tj. niepełnego okresu wynajęcia (zgodnie z pkt. 3 

załącznika nr 1 – OPZ). Z tego tytuł nie będzie przysługiwało Wykonawcy 

żadne roszczenie z tytułu niewykorzystania całości przedmiotu zamówienia 

w stosunku do Zamawiającego.  

 

V. Terminy realizacji zamówienia: 

 

Termin dostawy i uruchomienia: do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.   

VI. Cena oferty i warunki płatności: 

1. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN netto i 

brutto. 

2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz 

zawierać koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. 

3. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury, na zasadach określonych w umowie. 

4. Faktura może być wystawiona na podstawie podpisanego przez 

Zamawiającego protokołu odbioru. 

VII. Wykaz załączników: 

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,, 

2. Formularz ofertowy, 

3. Wzór umowy wraz z załącznikami 
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Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

1) Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego 

dalej RODO, jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek 

Rozwoju Technologii z siedzibą  we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 

Wrocław – w stosunku do osób fizycznych zgłoszonych do postępowania jako 

Wykonawcy, osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawców, 

osób uprawnionych do kontaktów z Zamawiającym i osób upoważnionych 

do podpisania oferty. 

 

2) Z inspektorem ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO, 

wyznaczonym przez Zamawiającego można kontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@port.lukasiewicz.gov.pl. 

Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1) przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia postępowania ofertowego nr PO.2721.6.2021 pn. 

Dzierżawa regału wentylowanego / regałów wentylowanych wraz z dostawą 

dodatkowego wyposażenia na rzecz Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT 

Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. 

3)  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO – w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Zamawiającego polegającego na wykonaniu zadań administratora 

danych osobowych związanych z przeprowadzeniem postępowania 

ofertowego w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu. W przypadku przetwarzania danych osobowych osób fizycznych 

będących Wykonawcami, podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu i w zakresie niezbędnym 

do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy z Zamawiającym 

rozumianych jako przeprowadzenie postępowania ofertowego w kategorii 

dane zwykłe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, identyfikatory 

NIP/REGON. 

 

4) Zamawiający będzie również przetwarzał dane osobowe osób wskazanych w 

pkt 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do 

wykonania obowiązków prawnych jakie nakładają na niego przepisy prawa 

w związku z przeprowadzeniem postępowania ofertowego np. w zakresie 

archiwizacji dokumentacji ofertowej. 

 

5) Zamawiający może przetwarzać również dane osobowe osób wskazanych w 

pkt 1) w celu ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w 

związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym, co stanowi jego 

prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

6) Dane osobowe osób wskazanych w pkt 1) powyżej nie będą przekazywane 

podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą 

z przeprowadzenia postępowania np. podmiotom świadczącym na rzecz 

Zamawiającego usługi IT, hostingowe, doradcze, prawne, kurierskie i 

pocztowe. 
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7) Dane osobowe osób wskazanych w pkt 1) nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

 

8) Dane osobowe osób wskazanych w pkt 1) będą przechowywane przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania ofertowego, chyba że niezbędny 

będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki 

archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp. 

 

9) Osobom, o którym mowa w pkt 1) przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, gdy przetwarzanie jest oparte na prawnie 

uzasadnionym interesie Zamawiającego, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

 

10) Osobom, o których mowa w pkt 1) przysługuje prawo wniesienia skargi 

w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do organu nadzorczego  

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

 

11) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia udział 

w postępowaniu ofertowym.   

 

12) W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1) Zamawiający 

nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

 

13) Jeżeli planowane będzie  dalsze przetwarzanie  Pani/Pana danych 

osobowych w celu innym niż cel, w którym dane zostały zebrane,  przed ich 

dalszym przetwarzaniem zostanie Pani/Pan o tym poinformowany. 

 

14) Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne 

niepodpisujące formularza oferty, o których mowa w pkt 1), o treści 

niniejszej klauzuli. 

 

 

………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej) 
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