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             ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
 
Wrocław, dnia 19.11.2021 r. 

Nr sprawy DSP.2710.1.2021.AW 
 

Uniwersytet Wrocławski, 
Dział Spraw Pracowniczych, 

pl. Uniwersytecki 1, 
50-137 Wrocław 

 
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ 

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 
130 000 zł, bez stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2021.1129) 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Usługa zakupu ogłoszeń rekrutacyjnych wraz z ich publikowaniem i odświeżaniem na portalu 
internetowym z ogłoszeniami o pracę o zasięgu ogólnopolskim, której opis stanowi załącznik nr 1 do 
zaproszenia (kod CPV 79970000-4). 
2) Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia : 27 060,00 zł. 
 
2. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty 
1) Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem maszynowym 
lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. 

3) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę ubiegającego się o 

realizację zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty 
powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. 

4) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) - cyfrowo. 

5) Oferta musi zawierać cenę z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od 
towarów i usług). 

6) Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, jest zobowiązany do zdobycia 
wszystkich informacji, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty. 

7) Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
8) Wykonawca załączy do oferty KRS/CEiDG. 
9) W przypadku złożenia przez Wykonawcę niekompletnej z wymaganiami Zamawiającego 

dokumentacji do oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty o 
pełnomocnictwo lub odpis KRS/CEiDG.  

10) W przypadku zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przez Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert, informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści 

Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono 
zapytanie ofertowe. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego 
będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 

potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 
11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
12) Termin wykonania zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r. lub do momentu 

wykorzystania pakietu publikacji 100 ogłoszeń rekrutacyjnych. 
 
3. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej 

1) Ofertę cenową na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 należy złożyć w terminie do 
dnia 26.11.2021 r. do godz. 24:00, drogą elektroniczną na adres:  

     agnieszka.wasilewska@uwr.edu.pl. 
2) Formularz ofertowy należy przedłożyć na ww. adres mailowy w postaci dokumentu podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy 
wskazanej w KRS/CEiDG. Ewentualne pełnomocnictwo należy złożyć w formie dokumentu 

elektronicznego tzn. oryginału pełnomocnictwa podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez mocodawcę lub skanu dokumentu pełnomocnictwa wystawionego uprzednio 
w formie pisemnej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Odpis z KRS/CEDiG  
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     należy złożyć w postaci samodzielnie pobranego wydruku komputerowego aktualnej informacji o 
podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. 

3) Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  
 
 
4. Kryterium 
Cena 100% 
 

5. Osoba do kontaktów z Wykonawcami 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

AGNIESZKA WASILEWSKA e-mail: agnieszka.wasilewska@uwr.edu.pl 
 
 
6. Pozostałe informacje:  
1) Złożona oferta przez Wykonawcę będzie stanowić oświadczenie woli do wykonania 

przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych. 
2) Jeżeli wybrany Wykonawca uchylać będzie się od podpisania umowy z Zamawiającym, 

Zamawiający będzie miał prawo do wybrania kolejnego Wykonawcy, którego oferta była 
najkorzystniejsza (kryterium 100% cena) w ramach oceny ofert. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w momencie gdy: 
a) cena ofertowa oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę jaka Zamawiający przeznaczył 

na sfinansowanie zamówienia,  

b) wszystkie oferty wpłyną po terminie, 
c) wszystkie oferty będą podlegały odrzuceniu. 
4) W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się komunikowanie z Zamawiającym 

za pomocą poczty elektronicznej. 
5) Zamawiający odrzuci ofertę gdy: 
a) Wykonawca nie uzupełni dokumentów na wezwanie Zamawiającego we wskazanym w treści 

wezwania terminie; 
b) Oferta zostanie podpisana przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Wykonawcy; 
c) Oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny. 
6) Umowa z Zamawiającym zawarta będzie w formie pisemnej. 
 
 
7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego.  
 
1) 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”,  
Zamawiający informuje, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 
50-137 Wrocław, reprezentowany przez Rektora;  
• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją 
procedur udzielania zamówień publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;  
• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować 
się poprzez adres e-mail:iod@uwr.edu.pl;  

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu  
przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie poza  
ustawą Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 uPzp. 
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania; 
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów; 
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• Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi udział w  
niniejszym postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia; 
 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  
zautomatyzowany, stosownie 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  
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia  
2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której  
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w  

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  
- wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza  
przetwarzania danych osobowych do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  
• 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 których 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.  
2) Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał 
podpisania umowy powierzenia danych osobowych.  

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku  
postępowania o udzielenie zamówienia  

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczania 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. 
 
Załączniki do niniejszego Zaproszenia: 
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 
2. Formularz oferty -załącznik nr 2 

3. Wzór umowy – załącznik nr 3 
 
 
 

 


