
WOJEWODZKl S4D AOMINISTRACYJNY
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Dqbrowskiego 13 
66-400 GORZOW WLKP.

Gorzow Wielkopolski 1 pazdziernika 2020 r.

Prez.O/AG/24/2020

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ W POST^POWANIU O 
WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ 30 000 EURO

Wojewodzki S^d Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. 
Dqbrowskiego 13 zaprasza do ztozenia oferty cenowej w post^powaniu o udzielenie 
zamowienia o wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro, z wyl^czeniem przepisow 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986) zgodnie z dyspozycjq art. 4 pkt 8.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa materiatow biurowych dia potrzeb 
Wojewodzkiego S^du Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Kosztorys ofertowy - wykaz asortymentowo-ilosciowy artykutow biurowych 
zawarty jest w zal^czniku nr 1 do Zaproszenia.

3. Zamawiaj^cy wymaga, aby w dniu dostawy termin przydatnosci do uzytku 
oferowanych produktow wynosit nie mniej niz 6 miesi^cy.

4. Produkty b§dq dostarczane przez Wykonawcf przez okres obowi^zywania 
umowy zgodnie z asortymentem wyszczegolnionym w kosztorysie ofertowym.

5. Zamawiaj^cy nie jest zobowi^zany w trakcie trwania umowy do zamowienia 
catego asortymentu okreslonego w kosztorysie ofertowym, rzeczywista ilosc 
zamowionego asortymentu wynikac b^dzie z realnych potrzeb zamawiaj^cego 
i w zwiqzku z tym moze ulec zmianie , w razie zmniejszenia przez 
Zamawiaj^cego ilosci asortymentu, Wykonawca nie b^dzie mogt domagac si^ 
roszczenia z tego tytutu i nie stwarza mu to podstawy do z^dania zmiany 
warunkow umowy, w tym takze w zakresie ustalonego wynagrodzenia lub cen 
jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. Zamawiaj^cy 
zobowi^zuje si^ do zakupu produktow w kwocie co najmniej 80% wartosci 
okreslonej w formularzu ofertowym.

6. Termin realizacji zamowienia - do 30.10.2020 roku.
7. Miejsce realizacji zamowienia; Wojewodzki S^d Administracyjny w Gorzowie 

Wielkopolskim, ul. D^browskiego 13, 66-400 Gorzow Wielkopolski.

II. ZAKRES RZECZOWY OFERTY
1. Oferty nalezy przedstawic na druku formularza ofertowego w formie pisemnej, 

w j^zyku polskim.
2. Do formularza ofertowego nalezy dot^czyc :

- aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o 
dziatelnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru 
lub ewidencji wystawionego nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed upf^em 
terminu sktadania ofert - oryginal lub kopia dokumentu poswiadczonego za 
zgodnosc z oryginatem przez Oferenta.
- wypetniony zat^cznik nr 1 do zapytania ofertowego - Kosztorys ofertowy - 
wykaz asortymentowo-ilosciowy artykutow biurowych - z obowi^zuj^cymi 
cenami jednostkowymi przez caiy okres Umowy.



- petnomocnictwo - jesli dotyczy.

III. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
1. Ofert^ nalezy zlozyc w Biurze Podawczym Wojewodzkiego S^du 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. D^browskiego 13, 66-400 
Gorzow Wielkopolski do dnia 8 pazdziernika 2020 roku.

2. DIa ofert przestanych elektronicznie na adres: styrcula@gorzow.wsa.gov.pl 
lub poczt^ tradycyjn^ liczy si^ data dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego.

3. Ofertf sktadanq tradycyjnie nalezy zlozyc w kopercie zaadresowanej na 
zamawiajqcego oraz oznakowan^ nast^puj^co: „Oferta na dostaw^ 
materialow biurowych dia WSA w Gorzowie WIkp.”

4. Oferty ztozone po okreslonym terminie nie b^dq rozpatrywanie.

IV. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj^cy przyj^l nast^puj^ce 
kryteria :
cena (c) - waga kryterium 100%.

V. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktowac si^ z 
Kierownikiem Oddzialu Administracyjno-Gospodarczego i Spraw Ogolnych - 
Waldemarem Styrcul^ 
stvrcula@qorzow.wsa.qov.Dl.

VI. Istotne dia Stron postanowienia umowy - wzor umowy stanowi zal^cznik Nr 3 
do Zaproszenia.

tel. kontaktowy: 095-7330782 lub

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH

(zamowienia publiczne, do ktorych nie stosuje si? przepisow ustawy P.z.p.)

Zgodnie z art. 13 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych ( 
dalej: RODO ) informujemy, ze:

1. Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Wojewodzki Sqd Administracyjny 
w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibq przy ul. D^browskiego 13, 66-400 Gorzow 
Wielkopolski, tel. 095 7330 700.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna skontaktowac si? osobiscie w 
siedzibie Sqdu lub pod adresem poczty elektronicznej ido@qorzow.wsa.qov.pl.

3. Cel przetwarzania: dane osobowe b?dq przetwarzane tylko w celu 
przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamowienia publicznego oraz 
zawarcia i realizacji umowy.

4. Podstawq prawn^ przetwarzania Pani/a danych jest niezb?dnosc do wykonania 
umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO).

5. Pozyskane od Pani/na dane osobowe mog^ bye przekazane:
• podmiotom przetwarzaj^cym je na nasze ziecenie, w szczegolnosci 

podmiotom zewn?trznym zajmuj^cym si? obslugq informatyeznq,
• instytuejom uprawnionym do kontroli administratora,
• organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiqzuj^cych przepisow prawa, np. sqdom, organom scigania lub 
instytuejom pahstwowym, gdy wystqpiq z z^daniem, w oparciu o stosown^ 
podstaw? prawn^.
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6. Pani/a dane osobowe przechowywane przez okres niezb^dny do wykonania 
umowy, a po jej rozwi^zaniu lub wygasni^ciu przez obowiqzkowy okres 
przechowywania dokumentacji, ustalony odr^bnymi przepisami, nie krocej niz 
przez 5 lat.

7. Ponadto informujemy, ze ma Pani/n prawo do:
• dost^pu do swoich danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO,
• sprostowania - na podstawie art. 16 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania - na podstawie art. 18 RODO, z 

zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust.2 RODO,
• przenoszenia danych - na podstawie art. 20 ust.1 lit.a RODO

8. Przystuguje Pani/-nu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony 
Danych Osobowych z siedzib^ w Warszawie przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

9. Pana/i dane osobowe nie b?dq podlegac zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji lub profilowaniu.

10. Podanie przez Pani^/na danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb^dne 
do przeprowadzenia post^powania o udzielenie zamowienie publicznego, a w 
przypadku wyboru Pani/Pana oferty - do zawarcia umowy i jej realizacji. 
Odmowa podania danych osobowych uniemozliwia podj^cie wspotpracy 
pomi^dzy stronami.

OK.ED liniptfsr^yinegodVoiewfidzki^g^ Sgdu

1
izeno Ratj/s:



Zai^cznik nr 2 do zaproszenia

2020 r.

Wojewodzki S^d Administracyjny 
w Gorzowie WIkp. 

ul. Dqbrowskiego 13

66-400 Gorzow Wielkopolski

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Oferenta:

NIP:.............................
Reprezentowany przez:

REGON:

tel.:
fax.:
mail:

Odpowiadaj^c na Zaproszenie ofertowe „ Dostawa materiatow biurowych dla 
potrzeb Wojewodzkiego S^du Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim” 
oferujemy
netto.......
(stownie..

wykonanie przedmiotu 
PLN, wraz podatkiem VAT - brutto.. 
...............................................PLN).

zamowienia cen^za
PLN

I.Oswiadczamy, ze zapoznalismy si^ z opisem przedmiotu zamowienia, kosztorysem 
ofertowym oraz wzorem umowy i zobowi^zujemy si? zrealizowac zamowienie na 
wskazanych warunkach.

2.0swiadczamy, ze oferta jest wazna przez okres 30 dni od dnia otwarcia.

3.0swiadczamy, ze wypetnilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
14 wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio 
pozyskalismy w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia w niniejszym 
post?powaniu.

4. Do Formularza ofertowego dot?czamy ;
aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o 

dziatalnosci gospodarczej, jezeli odr?bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub 
ewidencji wystawionego nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uptywem terminu 
skladania ofert - oryginat lub kopia dokumentu poswiadczonego za zgodnosc z 
oryginalem przez Oferenta.



- wype^niony zal^cznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Kosztorys ofertowy - 
wykaz asortymentowo-ilosciowy artykutow biurowych, z obowi^zujqcymi cenami 
jednostkowymi przez caty okres umowy.

- pelnomocnictwo do reprezentowania Oferenta - dot. sytuacji, gdy umow§ 
podpisywac b^dzie inna osoba niz widoczna we wtasciwym rejestrze lub ewidencji.

S.Oswiadczamy , ze zal^czone do oferty dokumenty opisuj^ stan faktyczny i 
prawny na dzieri otwarcia ofert.

6.W przypadku udzielenia wyjasnieh dotycz^cych ztozonej oferty wyznaczanny 
do kontaktu z Zamawiaj^cym ;

- imi^ i nazwisko......................................

- telefon....................................................

- mail........................................................

/tniejscowo§6 i data/ / podpis i piecz^d imienna osoby uprawnionej do reprezentacji/


