Gorczańskj
Park Narodowy

Polskae
Park]
Narodowe

Poręba Wielka 590, 34-735 NiedźWiedź
WWW.gorcepn,pl
tel. (18)33172 07, (18)33179 45, fax, WeW. 50

e-mail: 8pn@8orcepn.pl

ZAPYTANlE CENOWE

doĘczące zamówienia o wańości poniżej 30 000 € netto

Gorczński Park Narodowy w Porębie Wielkiej w oparciu o§ 5 pkt. 6 b,,Regulaminu

udzielania zamówień publicznych w Gorczaliskim Parkrr Narodowym'', zaprasza do składania
ofeń cenowych na;
,,dostawę 2 §zt komputeńw pĘenośĄ,chłpu rrotebook dlą Gofczańskiego Parku
Narodowego"

l.

Przedmiot zamóńenia obejmuje dostawę:

przenośnlch llpu notebookrtmy; DELL Vostro 3568 i5-7200I]
256 GB Irrtel HD 620 FPR o specyJikacji;

2 szt. korrlpulerów

1!ólMaltFHD 9GB DDR4 SSD
- Procesor; Procesor Intel

i5-7200U 2,5-3,1

GlŁ

2 ńzenię,4 wątki

-

Matryca o przekątnej min, 15,6" o rozdzielczości Full-HD 1920x108o LED MAToWA.

-

Klawiatua numeryczna.

- Kańa graficzna; Intel
- Pamięć

HD Graphics 620.

RAM; DDR4 min 8GB.

-

Dysk; §SD min. 256 GB.

-

Łączność;LAN 10/l00i 1000 Mb/s , Wi-Fi 802.11 ah/g/nlac,Bllretooth.

-

UsB

-

cą,tnik kalt pamięci.

3.0

_

2 pońy.

UsB

2,0

-

- Napęd optyczny; NagrrlĄ,arka
- Bateria;

1

pon

DVD+^RW.

cźerokomorowa Li-Ion

-

Wymagany sYstem oDeracyinvi Windows 8.1 PRo

-

MS Officę

20

1

6 dla użltkowników domowych i małvch frrm.

2, Wyrnagana gwarancja - czas reakcji do 24h; okes grłarancji minimum 24 mięsiące od
dnia dostarczenia do siedziby GPN. Wszelkie naprawy gwarancyjne wykonFrane będą
tylko w siedzibie Zamawiającego w teminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia. W

pźypadku awarii nośnika danych (dyski) zostają

-

wymontowane)

u

Zamawiającego (zo§tają

dostawca wymienia dysk na nowy pozostawiając jednocześnie §tary u

Zamawiając€go.

3. Termin realizacji zarnówieńa do 28 sieĘnia 2018 L

4.

Miejsce i termin złożeniaofert; OfeĄ nalęży składać Ę!4§4!93I9gą
naadres; gpn@gołcepź.p/ do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz.

jĘBlgigzlg

800

5. Kr}t9ria ocęny ofert: najniższa cena brutto.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie ofeńy zgodne z opisem Przedmiotu zamówienia
7. Cena winna zawierać instalację i konfrgurację oprogramorłania oraz dostawę
komputera do siedziby GPN w Porębie Wielkiej

8, Sposób

.

przygotowania oferty: §kan pisemnego dokumentu

(załącznik nr

l

w języku

polskim

do zapy.tania), w t}tule należy żaznaczyć; ,oferta na dostawę 2 §zt

kołĘutełów typu notebook dla GPN". Do ofęrty należy q!9gi4Ę9p dołączyć
spęcylikację proponowanego sprzętu - potwięrdzenie zgodności z

9.

Kontakt do osoby Fowadącej po§tępowanie; e-mail; ierzv.qierczyk@eorcepn.pl lub
tęlęfonicaŃe

10.

Termin

i

(1

8) 33 17 945 w 37 w dni rcboazę godz.

forma płatności:Płabośćprzelewem

dostarczenia pfz€dmiotu
11.

oPz.

fo

1,500,

w termini€ do 14 dni od

daty

zamówienia i przedłożęnia faktury.

cęna podana w ofercie wima

być JTażona w zlotych

polskich z dokładnościądo

dwóch miejsc po przeciŃu.
12,

Zarttańający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na kżd}łnjego
ętapie.

13. Mając na uwadze zapisy art. 13 ust.

Rał (UE) 20161619 z 2'l kwięirna

1 i 2 Rozporądzenia Parlarnęntu Europejskiego
2016 r. w sprawie ochrony osób

i

ftzycznych w

zwiqzk! z plzelwdrzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prz€pły!\Ąr
takich danych oraz uchylenia dylektywy 95/46lWE, zwanym dalej ,,RODO", poniżej
podajemy informacje

i

zasńy pflelwaźania danych osobowych przez Gorczński

Park Narodowy w Porębie Wielkiej,

z

siedzibą Poręba Wielka 590, 34

-

735

Niędżlriędź:

. Administratorem Pani./Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest Golczanski
Park Nalodowy z siedńbą W Porębie Wielkiej(zwarra dalej: Park lub
Zafiańająay) z siędzibą Poręba Wielka 590, 34 - 735 Niedźwiedz: adręs ę-

mail:gpn@gorcepn.pl nr tel. (1 8)3317945.
we wszelkich sprawach dotycących pźetwalzania danych osobowych pźez
Park można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu lnspektorem Ocfuony

r

Danych, adres email: !q!@p!rcepn.p1 telefon: (18)3317945 lub osobiściew
siedzibie parku,
. Pani/Pana dane osobowe przet\ł?rzanę będą na pod§tawie ań. 6 ust. 1 lit. c
RoDo w związku z przepisami usta\ły z dnia 29 lryczńa 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z20l7 t. poz. 1579), dalej ,,ustawa Pzp" w cęlu
związanym z poĘpowaniem o udzięlęnie zamówięnia publicznego pn.:
,,do§ldlrę 2 §zt. kouputełów pĘehośrrych lypu ńolebook dIą Gorczań§kiego
Pąfku Narcdowego", prowadzonym w trybię zapytania cęnowęgo,
. odbiorcami państwa danych osobowych są lub mogą być:
> osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp w zw. zbl1. 1usta yzdnia6
wześnia 2001 I. o dosĘie do informacji publicznej (tj. Dz. IJ. z 2016 t-, poz.

zpóżl. zm.);
podmioty serwisujące wządzelia ParLu

1764

>

za

pośrednictwęm, których
przel\Ąarzane są PańsFła dane osobowel
> podmioty do§tarczającę i utrzymujące oprogtamowanie wykorzy§t.wane w
celu przetwarzania danych osobowych Wykonawców, osób reprezentujących i
pracowników Wykonawcy;
podmioty świadczące na rzecz Parku usługi niezbędne do ewenfualnego
wykonania zańeranej z Państwem umowy - jeżeli zawalta z Palistwem Lrmowa
wymaga ich udziafu,
> podmioty uprawnione do kontroli lub rozliczenia
podmioty, Ltórym przekazuje się dokunentację dla celów niszczenia po
zakończon}łn okesie pTzechow},\łanial
pani/pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się
poza Europejskim obszarem Gospodarczym nie będą przekazywane do
organizacji międzynarodowych.
Pani,Fana dane osobowe będą przechowrłane,4odnie z arł,. 4 pkt 8 w złł.z
alt. 97 ust, 1 ustawy Pzp, przez okes 5 lat od dnia zakończenia postępowarfa o
udzielenie zamówięnia, a jeżęIi czas trwania umowy przekracza 4 lata, okes
przechowlłvania obejmuje caĘ czas trwania umowy.
Posiada Pani/Pan:
> prąwo dostępu do danych osobowych PaniPana dotycących (na podstawie art,

>
>
.

i

o
.

l5 RODO);
prawo do splostowania Pan7Pana danych osoborłych (na podstańe ań. 16
RoDo)*;
> prawo żądania (na pod§tawie ań. l8 RoDo) od administratora ograliczelia
plzetwatzania danych osobowych z zastrzeżenien przlpadków, o których mowa
w art. 18 ust.2 RoDo**;
> prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urżędu ochJony Danych osobowych,
ul, Stawki 2 00-193 Warszawa w pźypadku uznania, że przetważańe plzezPark
Panipana danych osobowych narusza przepisy RoDo.

>

r

w celu wykonanią praw wymienionych powyżej należy skielować żądanie pod

adrcs email: iod@qorcepn.ol , pisemnie na adres siędżby Parku lub osobiścię w
siedzibi€ Parku. Przed realizacją Pa]istwa uprawnień Park musi potwięrdzić
Pństwa tożsarnośćw spo§ób indywidualni€ dostosowany do danego żądania.
Nie pźysłucujePani/Panu:
vł zwiękll z ań. 17 u§t. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych
osobowych;
> pńwo do pźenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;

.
>

3

>

na podstawie afi. 21 RoDo prawo sprz€ciwu, wobec przetważania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną pr7śtwarŻańąPani/Pana danych osobowych
jest ań. 6 u§t. l lit. c RoDo.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą w}łtiku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postarrowień umowy w
zahesie niezgodnym z u§tawą Pzp oruz nie może naruszaó intęgralnościprotokołu oraz
jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do oglańczęńapwęśyuzania nie ma zasto§owąnia
W odniesieniu do
przechowl.rłania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w cęlu
ochrony plaw irmej osoby fizyczrrej lub prałłnej,lub z uwagi na ważne względy intelesu
publicznego Unii Europ€jskiej lub państwa człoŃowskiego.
obowiązek podania przez panią./pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących je§t W},rnogi€m ustaworłym okeślonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w po§tępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania okrcślonych danych łynikają z ustawy
Pzp,
park nie będzię stosował wobec pani/pana ząutomatyzowanego podejmowania
decyzji, w Ęm profi lowania.
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