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         Informacje ogólne: 
1. Zamówienie zostanie udzielone z wyłączeniem Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień 

publicznych ( tekst. jednolity Dz.U. z 2019, poz.2019) na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 
2. Postepowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami „Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim”-Zarządzenie nr 99/2014 Rektora UWr z 
poźn.zm. oraz przepisami Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. nr 16 poz.93 z poźn.zm.) 

3. Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP PL:  896-000-54-08, REGON 000001301 

4. Niniejsze warunki zamówienia należy traktować jako podstawę do sporządzenia oferty 
5. Ogłoszenie udostępniono na stronie internetowej www.bip.uni.wroc.pl 

 
Przedmiot Zamówienia 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa 
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa hybrydowego zestawu pomiarowego dla Instytutu Archeologii 

WNHiP. 
3. Opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania. 
4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa wzór umowy- Załącznik nr 2 do zapytania. 
5. Kod i nazwa zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38200000-7 Przyrządy geologiczne i 

geofizyczne. 
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesyłanie ofert w odpowiedzi na zapytanie jest 
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria. 

 
Termin wykonania zamówienia 

                 Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od daty zawarcia Umowy. 
   
                         Miejsce wykonania zamówienia 
                Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia swoim transportem do miejsca 
                 wskazanego przez Zamawiającego. 
                       
                       Opis sposobu przygotowania oferty 

1. W ofercie  należy podać: cenę netto i brutto. 
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 i dostarczona wraz z załącznikiem nr 3. 
3. Oferta będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy będzie zawierała cenę przedmiotu zamówienia oraz 

wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 zawierający wymagane informacje. 
4. Oferta powinna: 

- być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy 
- posiadać datę sporządzenia, adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, nr NIP, adres e-mail 
- zawierać czytelny podpis Wykonawcy 

5. Każdy z Wykonawców biorących udział w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia posiadający odpowiednie parametry, określone w załączniku nr 

1, potwierdzone odpowiednimi świadectwami jakościowymi i atestami. Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. 
Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych. 
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Termin związania z ofertą 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
Osoba do kontaktu 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest pracownik Instytutu Archeologii,  
p  Karolina Markiewicz, tel. 71 375 2975, e-mail: karolina.markiewicz@uwr.edu.pl 
 
Miejsce i termin składania ofert 
1. Oferta powinna zostać przekazana do Zamawiającego w następujący sposób: 

  za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: 
Uniwersytet Wrocławski- Instytut Archeologii 
ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław ( pokój nr 206) 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

Dostawa hybrydowego zestawu pomiarowego dla Instytutu Archeologii UWr 
Nr postępowania WNHP.2710.0001.2021 

 
lub  

  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iar@uwr.edu.pl 
 
do dnia 1.02.2021r. do godz. 15:00 
 
2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie poprzez pocztę elektroniczną. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę przez upływem terminu składania ofert. 

 
          Sposób obliczenia ceny ofertowej 

1. Ocenie podlega cena oferowana brutto, podana w formularzu oferty, która musi uwzględniać wszystkie 
koszty niezbędne  dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki, 
wynikające z obowiązujących przepisów. Ustalenie wysokości stawki podatku VAT należy do obowiązku 
Wykonawcy. 

2. Cenę należy podać w złotych polskich ( PLN) cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
Kryteria wyboru Wykonawcy 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert odpowiadającym wszystkim postawionym wymogom i wybierze 
Wykonawcę na postawie najniższej ceny – 100% 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

3. W przypadku niewybrania Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia 
procedury zapytania ofertowego. 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców za pośrednictwem 
strony internetowej oraz prześle do nich informacje pocztą elektroniczną 

5. Wyniki postepowania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.uni.wroc.pl 
 
Informacje dodatkowe 

1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze 
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2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia, zmiany 

warunków i terminów prowadzonego postepowania ofertowego, unieważnienia postepowania na 
każdym etapie bez podania przyczyny, ustalenia wzoru umowy na wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się 

zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław; 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

IOD@uwr.edu.pl;, p. Krzysztof Ziemba, tel. 71 3759536 

3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, a podstawę prawną przetwarzania stanowią odpowiednio: art. 13  RODO, czyli 

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 4.05.2016, str. 1-88),   

 

4. Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane w celu realizacji statutowych celów Uniwersytetu Wrocławskiego, 

zostaną udostępnione osobom i podmiotom, które uczestniczą w sprawowaniu nadzoru, kontroli oraz ocenie realizacji   

zawartej Umowy. 

5. Pani/Pana  dane będą przechowywane przez okres 4 lat. Przekazane dane osobowe są niezbędne do czasu 

zakończenia realizacji  i rozliczenia zadania, a po tym czasie w celach statystycznych. 

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 

8. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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