ZA.2601.12.2019

Katowice, 01.02.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8
Zamawiający: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia Urząd Metropolitalny,
ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: Sukcesywna dostawa
materiałów biurowych dla Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii do dnia 31.12.2019 r.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Wykaz artykułów biurowych
2. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
A. Cena

100%

3. Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2019 r. o godzinie 10:00.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy stanowiącej Załącznik
do niniejszego zapytania – Załącznik nr 2.
5. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną, na formularzu ofertowym o treści
Załącznika nr 1.
6. Oferta
powinna
być
przesyłana
drogą
elektroniczną
na
adres
a.kosmeda@metropoliagzm.pl do dnia i godziny wskazanej w pkt 3. Liczy się data
wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
7. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
uwzględniona. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
8. Pytania do treści zapytania ofertowego można kierować na adres e-mail:
a.kosmeda@metropoliagzm.pl.lub telefonicznie na nr 32/718-07-32.
UWAGA: Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

Klauzula informacyjna:
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”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia z siedzibą
przy 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, adres email: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona
internetowa: http://bip.metropoliagzm.pl,
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2) została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:
daneosobowe@metropoliagzm.pl,

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

4)
5)
6)
−
−
−
−

7)
−
−

2.

3.

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywna dostawa materiałów biurowych
dla Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do dnia 31.12.2019 r.,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
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,
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.
Zamawiający informuje, iż Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13
RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał.
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których
dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa
w art. 14 ust. 5 RODO.

