
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

ul. Libelta 2a, 63 - 000 Środa Wielkopolska
tel.61 222 07 40 e-mail : kppspsroda@psp.wlkp.pl

Środa Wielkopolska, dnia /1l,pr"2019 r,

PT.2370.03.2019

ZAPYTANlE OFERTOWE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej w Srodzie Wielkopolskiej zwraca
się z prośbą o złożenie oferty cenowej Państwa Firmy na: ,,Zakup lekkiego samochodu
operacyjnego z wyposazeniem do przewozu ratowników i sprzętu dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej"

l. Przedmiot zamówienia (opis, wymagania, użytkownik):

Pzedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu operacyjnego
z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej o parametrach technicznych
opisanych w Załaczniku nr 1- Minimalne wymagania techniczno-użytkowe
Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
Dostawa na koszt Wykonawcy (pojazd należy wydaó z pełnym zbiornikiem,
zatankowanym właściwym paliwem)

4. Termin realizaĄi zamówienia nie później niż31 pażdziernik2119 r.

ll. W ofercie wariantowej należy podać następujące dane l załączyć odpowiednie
dokumenty

1, Oferowany pzedmiot zamówienia (nazwa handlowa, typ ,model, itp.)

2. wartość zamówienia brutto
3, Termin realizacji
4, Warunki isposób płatności
5. Okres gwarancji
6. Dolączyć kańę katalogową produktu
7, Wypełniony załączniknr 1

W pzypadku braku podania w ofercie wymaganych danych określonych w punktach od l1,1

do l1.5 i l1,7 Zamawiający uzna ofertę za nieważną. W plzypadku braku złożeniawrazz ofeńą
dokumentu opisanego w punkcie 11,6, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia
brakujących dokumentow w wyznaczonym przez siebie terminie, Brak uzupełnienia
skutkować będzie uznaniem oferty za nieważną. Ofeńa uznana przez Zamawiaiącego za
nieważną nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru ofeńy najkorzystniejszej.

lll. Kryteria oceny ofeń:

ZamawiĄący dokona oceny ważnych ofeń na podstawie następujących kryteriow:

1.

2.

3.
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M. lnformacje formalne

1. Termin składania ofeń: do 31 lipca 2019 r. godz. 10:00 (ofeńy żożone po terminie
nie będą rozpatrywane),

2. Miejsce i forma składania ofeń: ofertę należy żożyć w formie papierowej w sekretariacie
Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp., ul, Libelta 2a,63 -000 Środa Wielkopolska.
Dopuszcza się złożenie ofeńy za pomocą listu w zamkniętej kopercie lub poczty
elektronicznej na adres e-mail: kppspsroda@psp.wlkp.p| (wymagane potwierdzenie
telefon iczn e żożenia oferty).

3. Termin realizacjizamówienia: do dnia 31 października 2019 r.

4. Termin i miejsce otwarcia ofeń: otwarcie/odczytanie ofert nastąpiw dniu 31 lipca 2019 r.

o godz. 11:00 w siedzibie KP PSP w Środzie Wlkp. pzy ul. Libelta 2a.
5, Warunki płatności: przelew 30 dni.

6. Ofeńa musizawierać: dokumentacje z pkt. !l.

Ewehtualne podpisanie umowy realizacji zamówienia z Wykonawcą, który spełni warunki
opisane w zapytaniu oraz zaproponuje najtańszą ofeńę nastąpi w terminie wskazanym pżez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej
po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy. Zamawiający odstąpi od podpisania umowy
w pzypadku, kiedy cena ofeńy najkozystniejszej przekroczy wartość, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub nie będzie w stanie zwiększyć ilości
środków finansowych do wańości ofeńy najtańszej.

Osoby do kontaktu:

Michał Tunkiewicz
tel. 61 222 07 48,
e-mail: michal.tunkiewicz@psp.wlkp.pI

Komendallr l)owiatowy
Państwowcj Straży Pożamej
w Srodzic Ęiclkglpolskiej

,,,,. r,, r.ńF, łłi, |n|,s z s * o, r n s * i

załaczniki:
. Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania techniczno-uzytkowe.
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z aft. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuzprzeŃarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A//E
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119z04.05.2016, str, 1), dalej ,,RODO',
informuję, że:

. administratorem pani/pana danych osobowych jest komendant powiatowy państwowej straży
Pożarnej w Środzie Wietkopolskiej( 63 - 000 Środa Wielkopolska, ul. Libelta 2a, tel: 61 222 07
40, fax: 61222 07 58, e-mail kppspsroda@psp.wlkp.pl);. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Strazy
Pożarnejw Środzie Wielkopolskiej: tel,: 61222 05 85 ;. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ań. 6 ust, 1 lit, c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PT,2370.3.2019
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (ponizej 30 000 euro);. 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. z2017 l. poz.1579 i 2018), dalej ,,ustawa
Pzp";. 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 pzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;. 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;r w odniesieniu do pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do ań. 22 RODO;l posiada Pani/Pan:

na podstawie ań. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie ań. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

--;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przeŃarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ań, 18 ust. 2 RODO "**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przeŃarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;: 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 ktorym mowa w ań. 20 RODO;
na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przeŃarzania Pani/Pana danych osobowych jest ań. 6 ust. '1 lit. c RODO.

' WyJaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwazającego 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 kozystania ze środków ochrony prawnej lub w aelu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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