Więcbork, dnia 20 kwietnia 2020 r.

ZAPYTANIE O CENĘ
W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku
Krajobrazowego” proszę o przedstawienie oferty cenowej na zakup pomocy dydaktycznych,
wyposażenie Sali edukacyjnej, zakup sprzętu audio-video.
Poniżej szczegółowe dane, niezbędne do przygotowania oferty.
1. Zamawiający:
Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork
tel: (52) 389 64 85
fax: (52) 389 64 85
e-mail: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Finansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 4. Region Przyjazny Środowisku,
Działanie 4.5 Ochrona przyrody,
4. Termin realizacji zamówienia:
- do 30 czerwca 2020 r.
5. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1.
6. Miejsce i formy złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć:
 osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Krajeński Park Krajobrazowy, ul. Pocztowa 2, 89-410
Więcbork,
 pocztą tradycyjną na adres: Krajeński Park Krajobrazowy, ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork,
 faksem na nr (52) 389 64 85,
 pocztą elektroniczną na adres: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl
7. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 23.04.2020 r. do godziny 10.00 (po tym
terminie oferty nie będą rozpatrywane).
8. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Kryterium oceny ofert: 100% cena

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
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Cena: 100% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru:

Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w cenie, tak aby podana cena za realizację
przedmiotu zamówienia była cena ostateczną, bez konieczności dokonywania przez
Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach obu kryteriów: 100 pkt.
b) Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p.o. Dyrektora Krajeńskiego
Parku Krajobrazowego mgr inż. Krzysztof Wojtkowiak (500 419 220) lub Kierownik ds.
ochrony przyrody mgr inż. Mirosław Łebek (tel. 602 456 796).

c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

9. Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy,
w okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu umowy – w przypadku, gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji
umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia
i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in.
klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia
wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy.
b) zmiana terminu płatności – w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie
Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki
przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu,
c) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
d) zmian dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy i Zamawiającego, jego formy organizacyjnoprawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania
umowy.
e) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

10. Klauzula informacyjna 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 danych osobowych jest Krajeński Park Krajobrazowy, ul. Pocztowa 2,
89-410 Więcbork.
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b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w
trybie rozeznania rynku.
c) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja niniejszego postępowania.
d) Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu tj. przez okres 5 lat do
dnia realizacji umowy i zakończenia projektu.
e) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
f) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub
toku realizacji umowy posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 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 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);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
g) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub
toku realizacji umowy nie przysługuje:
 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 jej danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
p.o. Dyrektora
Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
Krzysztof Wojtkowiak
Załączniki:
Zał. 1: Formularz ofertowy.
Zał. 2: Specyfikacja wyposażenia
Zał. 3 : Projekt umowy.
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