
, , < Poznań, dnia 22 października 2020 r. 
(4} 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr sprawy: Prez.O/AG.22.21/20 

W związku z realizacją zadania pt. „Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych komputerów 

stacjonarnych na wyposażenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu", 

zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiotowe zamówienie. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych komputerów 
stacjonarnych na wyposażenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

Lp. Nazwa sprzętu i specyfikacja Ilość 

Dell Vostro 3470 SFF 

Specyfikacja techniczna 

1. 
- pamięć RAM 16 GB 
- procesor i3-9100 
-dysk 256 GB M.2 
- system operacyjny Windows 10 Pro 

4 szt. 

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji: do 14 dni od podpisania umowy. 

3. Opis kryteriów w y b o r u oferty najkorzystniejszej 

Najniższa cena. 



4. Opis sposobu przygotowania oferty 

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 podając cenę netto z wyodrębnionym 
podatkiem VAT uwzględniając wszelkie koszty realizacji zamówienia, termin realizacji 
zamówienia oraz warunki. 

5. Miejsce i termin składania oferty. 

Ofertę należy złożyć: 
a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Wojewódzki Sąd Administracyjny, ul. 

Ratajczaka 10/12 w Poznaniu, lub 
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: gosciniakm@poznan.wsa.gov.pl 

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2020 r. godziny 10°°. 

Ważność oferty - 30 dni. 

6. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami 
Marcin Gościniak - Kierownik Oddziału Administracyjno - Gospodarczego 
Tel. 061 85 66 797 

e-mail: gosciniakm@poznan.wsa.gov.pl 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia negocjacji. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i 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 Wojewódzk i Sąd Administracyjny w Poznaniu 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 

10/12, e-mail: sekretariatupoznan.wsa.qov.pl; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzk i Sąd Administracyjny w Poznaniu 61-815 Poznań, ul, Ratajczaka 10/12 

jest Damian Wojtkowiak, e-mail, iod (5) poznan.wsa.Rov.pl: 

3. dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych oraz realizacji zawartych umów i nie będą udostępniane innym 

odbiorcom, 

4. podstawą przetwarzania danych osobowych sq obowiązujące przepisy prawa, 

5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 

6. zainteresowane osoby posiadają prawo do: 

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

przenoszenia danych, 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy prawa, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu stosowanie do art. 22 RODO, 

8. dane osobowe będg przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy 


