
I. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Zamówienie zostanie udzielone z wyłączeniem Ustawy z dnia 11 września 2021 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)na podstawie 

art. 2 ust.1 pkt. 1. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami 

„Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie  Wrocławskim” 

Zarządzenie nr 99/2014 z późn. zm udostępnionego na stronie internetowej 

www.uni.wroc.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 

(Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 

3. Zamawiającym jest:  

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

Pl. Uniwersytecki 1  

50-137 Wrocław  

NIP PL: 896-000-54-08  

REGON: 000001301  

4. Niniejsze warunki zamówienia wraz z załącznikami należy traktować jako podstawę do 

sporządzenia oferty.  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Rodzaj zamówienia: dostawy.  

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego przewidzianego w 

ramach realizacji projektów badawczych ASPIRE - efekty arktycznych sztormów zapisane 

w wałach plażowych i osadach jeziornych: scenariusze dla mniej zlodzonej przyszłości 

(UMO-2020/37/B/ST10/03074) oraz SVELTA – Svalbardzkie systemy delt w dobie 

ocieplenia klimatu (UMO-2020/37/K/ST10/02852) 

3.  Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania: Opis przedmiotu 

zamówienia. 

4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do zapytania: 

Wzór umowy. 

5. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Główny kod:  

30213100-6 Komputery przenośne – 2 sztuki 

30213000-5 Komputery osobiste – 2 sztuki 

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

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesyłanie ofert w 

odpowiedzi na niniejsze zapytania ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem 

oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria. 

 



 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

 

IV. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania przedmiotu zamówienia swoim 

transportem do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

tj. odpowiedniej jednostki Wydziału. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. W ofercie należy podać: cenę netto i brutto (na poszczególne zadania określone w 

Opisie przedmiotu zamówienia/specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu – załącznik 

nr 1). 

2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania 

i dostarczona wraz z załącznikiem nr 3 – FORMULARZEM OFERTY. 

3. Oferta będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy będzie zawierała cenę przedmiotu 

zamówienia wymienionego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego oraz wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 3 

zawierający wymagane informacje.  

4. Oferta powinna:  

- być opatrzona pieczątką firmową,  

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

- zawierać czytelny podpis wykonawcy.  

5. Każdy z Wykonawców biorących udział w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

VI. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca dostarczy przedmiot dostawy posiadający odpowiednie parametry, podane w 

Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik 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. 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.  

 



VIII. OSOBA DO KONTAKTU 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest pracownik Joanna Łata tel. 

71 375-95-62 e-mail: joanna.lata@uwr.edu.pl od pon. do pt. w godz. 8-14.00. 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: 

 

Uniwersytet Wrocławski 

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

ul. Cybulskiego 30 (piętro 3) 

50-205 Wrocław 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  

Dostawa sprzętu komputerowego przewidzianego w ramach realizacji 

projektów badawczych ASPIRE oraz SVELTA 

 
Nr postępowania: DWNZKŚ.2710.233.2021.MP 

 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres joanna.lata@uwr.edu.pl 

do dnia 16.02.2022 r. do godziny 10:00. 

2. Wyłoniony Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie e-mailowo.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub 

wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

X. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ  

1. Ocenie podlega CENA OFERTOWA BRUTTO, podana w Formularzu oferty (załącznik 

nr 3 do zapytania), która musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i 

pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki, do których jest zobowiązany 

Wykonawca, wynikające z obowiązujących przepisów. 

2. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch 

miejsc po przecinku. 

Zaokrąglenia cen w pln należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że 

trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 

w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku 

nie ulega zmianie. 

4.W Formularzu Oferty należy podać: cenę brutto za cały zakres zamówienia. 

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.  
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6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

Wzorze umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia). 

 

XI. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert odpowiadających wszystkim postawionym 

przez niego wymogom i wyłoni Wykonawcę na podstawie 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 (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający 

dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.  

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców 

za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając informację na wskazany w załączniku 

nr 3 adres e-mail.  

5. Wyniki postępowania ofertowego zostaną przesłane na wskazany w załączniku nr 3 adres 

e-mail.  

 

XII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI ZO 

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych z treścią zapytania ofertowego kierując swoje zapytanie na piśmie 

na adres: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, ul. 

Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław z dopiskiem: „Nr postępowania: 

DWNZKŚ.2710.233.2021.MP” lub pocztą elektroniczną na adres: 

joanna.lata@uwr.edu.pl 

2.Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z postępowaniem pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

3.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie w/w terminu 

składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

XIII. DODATKOWE INFORMACJE  

1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,  

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,  



- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,  

- ustalenia wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

5. Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie 

charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie 

ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy roszczenia względem Uniwersytetu 

Wrocławskiego o zawarcie umowy. 

 

XIV. WZÓR UMOWY/ZMIANA UMOWY  

1. Jako odrębny załącznik do ogłoszenia Zamawiający zamieścił wzór umowy, który 

określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego (załącznik nr 2 do 

zapytania).  

2. Zmiany umowne dopuszczalne są tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych we wzorze 

umowy. 

 

XV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z 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”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, 

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Pl. Uniwersytecki 1 50-137 

Wrocław  

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk 

o Ziemi i Kształtowania Środowiska, jest Pan dr Krzysztof Ziemba ul. M. Borna 9, 

50-205 Wrocław, krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl, tel. +48 71 375 95 36  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie 

nr DWNZKŚ.2710.233.2021.MP pod nazwą „dostawa sprzętu komputerowego 

przewidzianego w ramach realizacji projektów badawczych ASPIRE - efekty arktycznych 

sztormów zapisane w wałach plażowych i osadach jeziornych: scenariusze dla mniej 

zlodzonej przyszłości (UMO-2020/37/B/ST10/03074) oraz SVELTA – Svalbardzkie 

systemy delt w dobie ocieplenia klimatu (UMO-2020/37/K/ST10/02852).”  

4. 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 2018 r. poz. 

1986  ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

5. 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;  

6. 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 określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

1) 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;  

2) 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: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  

** 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


