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Poręba Wielka 03. 03. 2021

ZAPYTANIE CENOWE

doĘczące zamówień o wańości poniżej 30 000 euro netto

Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej' działając w oparciu o ',Regulamin udzielania
zamówień publicznych w GPN'' zapraszado złoŻenia oferty na:

Druk książki pt. 
',KwiaĘ 

parku dworskiego. Poznaj 50 gatunków roślin'' oraz dostarczenie
nakładu do siedziby Zamawiając€go.

l. Przedmiotzamówrenra:
Przedmiotem zamówienia jest druk ksiązki pt. ,'Kwiaty parku dworskiego. Poznaj 50
gatuŃów roŚlin''' oznaczonej numerem ISBN Zamawiającego jako Wydawcy otaz
dostarczenie nakładu do siedziby ZamawiĄącego.

Opis techniczny

o Druk z pliku powierzonego przezZamawiającego (plik przygotowany do druku);

Nakład: 1000 sztuk;

Oprawa twarda szyta-klejona, tektura 2 mm, oklejka: kreda matowa 135 g, druk

pełnobarwny 4l0; folia satynowa, lakier UV wybiórczy;

Wyklejka: papier offset 150 g, druk pełnobarvłny 4l4;

Środek: format 'Ą5, układ pionowy, objętość: 104 strony (ksiązka zawtetakolorowe ryciny

oraz tekst); druk dwustronny pełnobarwny 4l4 napapierze arctic volume white 130 g;
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Zakres prac

o Wykonanie druku próbnego 'Ą2 techniką offsetową napapierze docelowym' zawieĄącego
8 stron wskazanychptzezZamawiającego oraz dostarczenie Zamawiającemu do oceny;

. Uwzględnienie ewentualnych uwag Zamauliąącego do druku próbnego w zakresie

oczekiwanej jakości i kolorystyki druku;

. Druk, oprawa' konfekcjonowanie i dostarczenie nakładu do siedziby Zarnawiającego.

2. Termin realizacji zamówienia: od 16 malca 202l r. do 16 kwietnia 202l r.

3. Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy;

4. Termin i forma płatnoŚci: płatnośó przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia
rachunku przez Wykonawcę ;

5. Miejsce i termin złoŻeniaoferty:
Gorczański Park Narodowy, Poręba Więlka 590, 3 4 _ 7 3 5 NiedźwiędŹ'
w terminie - do 10 marca 20Żl, do godz.: 15.00

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę na\eĘ przygotować w formie pisemnej w języku
polskim i przesłaó w postaci skanu - pocńą elęktroniczną na adrós Zamawi4ącego'
gpn(łgorcepn.pl
W temacie wiadomości należy wpisać: ofeńa na druk książki ,,Kwiaty parku dworskiego''.

Zamawiajqcy dopuszcza złozenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem podpisu
elektronicznego.

1. Kryterium oceny oferty: cena ofęrtowa - o wyborze oferty decyduje najniŻszacena brutto _
r00%.
Cena ofertowa brutto winna być wyraŻonaw złotych polskich z dokładnoŚcią do dwóch miejsc po przecinku.

8. osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mariola Stefanik, tel.: 18 33 17 944;

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwoŚó odrzucenia oferty, jeśli jej cena będzie ruŻąco
niska w stosuŃu do przedmiotu zamówienia.

I0- Zamawiający zastrzega sobie prawo Żądaniaod Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących złoŻonej oferty. Niezłożenie wyjaśnień w terminie ,ryrou"rrnym przęZ
Zamawiającego skutkuj e odrzuceniem oferty.

1l. ZamavłiaJący zastrzegasobie możliwość unieważnienia postępowania na kazdym jego
etapie bez podani a przy czyny.

Załączn|ki:

Nr l. Wzór oferty cenowej



12. Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 z27 kulietnia20l6 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku
z ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB, zwanym dalej ,,RoDo", ponizej podajemy
informacje i zasady ptzetwatzania danych osobowych przez Gorczański Park Narodowy
z siedzibą w Porębie Wielkiej, Poręba Wielka 590,34 - 735 NiedzwiedŹ:

o Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) darrych osobowych jest Gorczański Park Narodowy z siedzibą w
Porębie Wielkiej (zwana dalej: Park lub Zamawiający) z siedzibą Poręba Wielka 590,34-735 NiedŹwiedŹ'
gpn@gorcepn.pl, nr tel.: 18 3317207, 183317945

o We wszęlkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przezParkmozna kontaktować się z

wznaczonym w tym celu Inspektorem ochrony Danych, adres ęmail: iod@gorcepn.p|; telefon: 18 331'7945
lub osobiście w siedzibie Parku.

o Dane osobowe Wykonawcy przetwarzanę będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w związkuz przepisami
ustawy z dnia 11 wrzeŚnia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 20l9), da|ej ,,ustawa
Pzp'' w ceIu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Druk książki pt. ,,Kwiaty
parku dworskiego./:7naj 50 garunków roŚlin'' oraz dostarczenie nakładu do siedziby Zamawiającego - Znak
sprawy : 5 l' 9.:. .ł. f .? {rowadzonym w Ęb ie zapy1aniacenowego.

o Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

l) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
w zwlęku z art. 1 ust. z dn. 6 wrzeŚnia 200lr. o dostępie do informacji publicmej (Dz. U. z2016r. poz. 1764 z
pózniejszymi zm ianami,):

2) podmioty serwisujące urządzenia Parku za pośrednictwem, których przetwarzane są Państwa dane osobowe;
3) podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych

osobowych Wykonawców, osób reprezentujących i pracowników Wykonawcy;
4) podmioty świadczące na rzęcz Parku usługi niezbędne do ewentualnego wykonania zawieranej z Państwem

umo!\y - jeżeli zawarta z Państwęm umowa wymaga ich udziału,
5) podmioty uprawnione do kontroli lub rozliczenia
6) podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;

o Pani/Pana dane osobowe nie będąprzekazywane do państw majdujących się poza Europejskim obszarem
Gospodarcąrm i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

o Pani./Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pą, przezokres 4 lat od dnia
zakończęnia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli cZaS trwania umowy przekacza4 lat, okres
przechowywania obejmuj e caĘ czas trwania umowy.

o Posiada PanVPan:

o prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RoDo);
o prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawi e art. 16 RODO)*;
o prawo żądania (na podstawie art. l8 RoDo) od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych

zzastrzeŻęniem przypadków, o których mowa w art. l8 ust' 2 RoDo**:
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 oo-]tg3 Warszawa

w przypadku umania, Że przetvtarzanieprzez Park Pani/Pana danych osobowych naruSza przepisy RoDo.

W ce|u wykonania praw wymienionych powyżej naleŻy skierować Żądanie pod adres email: iod@gorcepn.pl, pisemnie
na adres siedziby Parku lub osobiście w siedzibie Parku. Przed realizacją Państwa uprawnień Park musi potwierdzić
Państwa tożsamość w sposób indywidua|nie dostosowany do danego Żądania'



. Nie prŻysługuje Pani/Panu:

o w związku zart. I7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
o na podstawie art.21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą praqrą

przetwarzania Pani,/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie zpravła do sprostowania nie może skutkować zmianąwyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zrnianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraznie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załącnlków.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczeniaptzetwarzania nie ma Zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystarria ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizyczrrej lub prawnej,
lub z uwagi na wa-żn7ę wzgtędy interesu publiczrrego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

o obowiązek podania przezPani{Parra danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym ołreślonym w przepisach ustawy Pzp, związanymzudziałemw postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają Z ustawy
Pzp.

o Park nie będzie stosował wobec Pani/Pana zaltomawzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania

!ilillil'fiłJilntlsł T'rlrlilislr'|


