PROKURATURA OKR Ę GOWA
W ZIELONEJ GÓRZE
W. Partyzantów 42, 65-332 ZIELONA GÓRA

Zielona Góra, dnia t,74 marca 2019 r.

PO VII WB 262.8.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zapraszam do złożenia oferty na:
dostawę akcesoriów informatycznych na potrzeby prokuratur okręgu zielonogórskiego.
1. Niniejsze postępowanie zostało podzielone na następujące części i obejmuje zakup:
część I zamówienia — pendrive szyfrowane 8BG w ilości 30 sztuk,
część II zamówienia — dyski twarde 120GB SSD w ilości 15 sztuk.
2. Wykonawca przedstawia ofertę na wszystkie bądź wybrane części zamówienia na
załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
3. Opisy przedmiotów zamówienia, zawierające minimalne wymagania w zakresie sprzętu
komputerowego, będącego przedmiotem niniejszego zapytania, znajdują się w załączniku
nr 2.
4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.

WAGA

KRYTERIUM

1.

Cena

95%

3

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

5%

RAZEM

100%

Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty.
Uwaga: Punkty zostaną przyznane dla każdej części zamówienia odrębnie.
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Sposób obliczenia wartoś ci punktowej (P):
Kryterium: cena brutto oferty (1.1) —95 %
Za spełnienie tego kryterium zamawiający może przyznać maksymalnie 95 punktów. Wartość
punktowa tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
Rość punktów —

najniższa zaoferowana cena brutto
cena badanej oferty brutto

x 95

Do obliczeń uwzględniona będzie całkowita wartość brutto zgodna z wypełnionym przez
wykonawcę formularzem ofertowym (zał. nr I).
Kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych (P2) — 5 %
Jeżeli wykonawca zatrudnia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa
w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych i powierzy jej czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia oraz
złoży takie oświadczenie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1), otrzyma z tego tytułu
5 pkt podczas oceny oferty (P2) — 5 %.
Wykonawca łącznie otrzyma punktów P = P1 + P2.
Cena jednostkowa sprzętów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia nie może
ulec zmianie.
Cena jednostkowa oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu
zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę
z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane
z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również dostawę
akcesoriów do siedziby zamawiającego.
Termin ważności oferty: 30 dni.
Termin płatności faktury: 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały
złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, zamawiający wezwie wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,
nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.
Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje na prośbę wykonawcy.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od realizacji
zamówienia w okresie dłuższym niż 30 dni od daty opublikowania zawiadomienia
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o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach
związanych z prowadzonym postępowaniem są:
-> w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
Stanowisko
Specjalista ds. zamówień publicznych
Imię i nazwisko
Anna Szechowska
tel. 68 329 17 14, faks 68 329 17 13
e-mail: aszechowska@zielona-gora.po.gov.pl
-> w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Stanowisko
Administrator Systemu Informatycznego
Imię i nazwisko
Przemysław Barczak
tel. 68 329 1723, faks 68 329 17 13
e-mail: pbarczak@zielona-gora.po.gov.pl
Uwagi: od poniedziałku do piątku 8.00 — 14.00
Przygotowaną ofertę należy przesłać w terminie do 5.04.2019 r., wyłącznie drogą
elektroniczną na adres: aszechowska®zielona-gora.po.gov.pl, powołując się na numer
postępowania wskazany w temacie niniejszej wiadomości.

Załączniki:
1/ formularz ofertowy
2/ opis przedmiotu zamówienia
3/ klauzula informacyjna RODO

/AS

Zatocz:W( nr 1 do zapytania ofertowego sygn. PO V111418 262.8.2019

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa firmy (Wykonawcy):

miejscowość, data

Adres Wykonawcy:
REGON:
NIP:
tal:
email:
Część I zamówienia - pendriye szyfrowan
Lp

NAZWA

Producent i model
oferowanego sprzętu

/
2
1 pendrive szyfrowany 808

3

,
Cena
Ilość
jednostkowa
sztuk
netto
4

5

Wartość
netto
[4x5]

Stawka
VAT

Wartość
Wartość
VAT
brutto
(6x7][6+81

6

7

Wartość
netto
14z51

Stawka
VAT

Wartość
VAT
[6z7]

Wartość
brutto
[6+8]

6

7

8

9

8

9

30

słownie netto:
vat:
słownie brutto:

Część II zamówienia - dysk tward
Lp

NAZWA

Producent I model
oferowanego sprzętu

1

2

3

1 dysk twardy 120 GB SSD

Cena
Ilość
jednostkowa
sztuk
netto
4

5

15

słownie netto:
vat:
słownie brutto:

Oświadczamy, że:
> > zapoznaliśmy Się z treścią zapytania ofertowego lnie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim określone,
» otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
> >zaoferowany sprz ęt spełnia wszystkie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia wymagania minimalne,
» akceptujemy termin płatności, b 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT,
» wczasie realizacji niniejszego zamówienia zatrudniamy osoby niepełnosprawne TA KINIE* (niewłaściwe skreślić),

Data i podpis /y/

Załą cznik nr 2 do zapytania ofertowego sygn. PO VII WB 262.8.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla części I zamówienia:

Nazwa

pendrive szyfrowany

Ilość

30

Parametry techniczne
Pojemność

Minimum 8GB

Interfejs

USB 3.0

Dodatkowo

zabezpieczony hasłem (szyfrowanie
sprzętowe), z zatyczką

Inne
Gwarancja

minimum 24 miesiące

Uwagi
Urządzenie typu KINGSTON DataTraveler Locker+ G3 lub
równoważne. Wskazana nazwa produktu służy jedynie do określenia
jakości i paramterów technicznych.

Dla części II zamówienia:

Nazwa

Dyski wewnętrzne SSD 120 GB

Ilość

15

Parametry techniczne
Typ

wewnętrzny

Pojemność

minimum 120 GB

Format

2,5"

Interfejs

SATA III (6,0GB/s) - 1 szt

Wydajność
sekwencyjnego
odczytu/zapisu (dane
wg producenta)

450/450 MB/s (minimum)

Inne
Gwarancja
Uwagi

minimum 24 miesiące

Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego sygn. PO VII YVB 262.8.2019

Klauzula informacyjna (RODO)
związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze

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:
Administratorem danych osobowych jest Prokurator Okręgowy z siedzibą przy
ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze teł. 68 32 91 700, e-mail selcretariatgzielonagora.00.gov.pl
Inspektorem ochrony danych jest Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737,
e- mail: iodzielona-gora.po.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
akcesoriów informatycznych, sygn. PO VII WB 262.8.2019, prowadzonym w trybie
procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreś lonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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*,
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;
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 o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: 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.

