Numer sprawy:ZT.261.19.2022
Warszawa, dnia 21 czerwca 2022 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W CELU ROZEZNANIA RYNKU CEN
z możliwością udzielenia zamówienia
1. Zamawiający: (wskazać odpowiednio)
Nazwa: Polska Akademia Nauk
Adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
e-mail:
daniel.bonislawski@pan.pl – Daniel Bonisławski
damian.ziubinski@pan.pl – Damian Ziubiński
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (tj. wyprodukowanych
nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy) 30 komputerów stacjonarnych
Dell OptiPlex 7000 Micro wraz z serwisem na 60 miesięcy oraz systemem
operacyjnym Windows 11 Professional.
Wymagane podzespoły

Opis

Procesor

Intel Core i5-12500

RAM

8GB DDR5

Dysk twardy

SSD M.2 2230 256GB

3. Termin realizacji zamówienia:
- dostawa do dnia 5 lipca 2022 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców ubiegających się
o zamówienie publiczne:
nie dotyczy

5. Kryteria oceny ofert:
cena 100 %

6. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
a. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
b. Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia
c. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
d. Ofertę składa się, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym za pomocą poczty e-mail na adres admin@pan.pl
e. Oferta

powinna

być podpisana

przez osobę/osoby upoważnione

do

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy.
f. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy
złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.
g. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
7. Termin składania ofert:
24 czerwca 2022 r. do godziny 10:00
8. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
9. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:
Warunki realizacji umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do zaproszenia.

10. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu

takich

danych

oraz

uchylenia

dyrektywy

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

95/46/WE

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk,
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały
przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem
umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy: iod@pan.pl.
3) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu
zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust.
1 lit b) RODO
4) Dane

osobowe

Wykonawcy

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu
ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.
6) Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku.
8) Dane

osobowe

Wykonawcy

nie

będą

przetwarzane

w

sposób

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość tylko dokonania czynności szacowania
wartości zamówienia na podstawie dokonanego rozeznania rynku w oparciu o złożone
oferty do niniejszego Zaproszenia bez dokonania wyboru oferty i nieudzielenia
zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert.
Załączniki do Zaproszenia:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

