
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRAajNY
w Gorzowie Wiełkopolsklm 

ul. Dąbrowskiego 13 
66-400 GORZÓW WLKR

Gorzów Wielkopolski 27 stycznia 2021 r.

Prez. O/AG-4/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 PLN

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Dąbrowskiego 
13 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego dostawę 1 
szt. bramkowego wykrywacza metali.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Usługa obejmuje dostawę 1 (jednej) sztuki bramkowego wykrywacza metali o 
parametrach co najmniej wykazanych poniżej:

L.p. V opisParametr

Gwarancja Co najmniej 12 miesięcy1
Wymogi bezpieczeństwa 
elektromagnetycznego EMC2 tak
Certyfikat CE3 tak
Zgodność z międzynarodowymi 
dyrektywami FCC4 tak

Bezpieczny dla osób korzystających z 
rozruszników serca i kobiet w ciąży5 tak

6 Przystosowanie do pracy ciągłej tak
7 Autodiagnostyka urządzenia tak
8 Autokalibracja tak

Nie powoduje uszkodzeń 
magnetycznych nośników danych9 tak

2. Ponadto usługa obejmuje instalację urządzenia, jego pierwsze uruchomienie i szkolenie 
wstępne osoby obsługującej.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - dostawa do 12 kwietnia 2021 rok

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS ICH SPEŁNIENIA
- do składanego formularza ofertowego należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru 
lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczonego 
za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
- pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

IV. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące 
kryteria : cena (c) - waga kr^erium 100%.



V. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę proszę złożyć na wzorze formularza ofertowego do dnia 15 lutego 2021 roku do 

godz. 12.00 elektronicznie na adres: styrcula@gorzow.wsa.gov.pl lub pocztą tradycyjną 
liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

2. Oferty złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywanie.
3. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem 

Oddz. AG i SO - Waldemarem Styrculą, tel. kontaktowy: 095-7330782 .

VI. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące 
kryteria : cena (c) - waga kryterium 100%.

YII.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( DE ) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( dalej: RODO ) informujemy,
że:

1. Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie 
Wielkopolskim z siedzibą przy u!. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 095 7330 
700.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się osobiście w siedzibie 
Sądu lub pod adresem poczty elektronicznej ido@Qorzow.wsa.Qov.Dl.

3. Cel przetwarzania: dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych jest:
- niezbędność do wykonania umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO),
- konieczność wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

związku postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego( art. 6 ust.1 lit. c 
RODO).

5. Pozyskane od Pani/na dane osobowe mogą być przekazane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności podmiotom 

zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną,
• instytucjom uprawnionym do kontroli administratora,
• organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez obowiązkowy okres 
przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami, nie krócej niż przez 5 
lat.

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

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

8. Przysługuje Pani/-nu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

9. Pana/i dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 
profilowaniu.

10. Podanie przez Panią/na danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, a w przypadku wyboru 
Pani/Pana oferty - do zawarcia umowy i jej realizacji.
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy stronami.
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