
WOJEWODZKtSAOADMINISTRACYJNY
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Dqbrowskiego 13 
66-400 GORZbW WLKP.

Gorzow Wielkopolski, dnia 14 marca 2023 r.

Prez. 0/AG.261.3.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
W POST^POWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ 130 000 PLN

Wojewodzki S^d Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, pizy ul. D^browskiego 
13 zaprasza do zbzenia oferty cenowej na wykonanie zamowienia obejmujgoego dostaw^ 
sprz^tu elektronicznego.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ustuga obejmuje dostaw^ serwera z systemem operacyjnym i rozszerzon^ gwarancj^ 
wg ponizej specyfikacji:

II. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA - dostawa do dnia 21 kwietnia 2023 roku.
iloscnazwa

Fujitsu PRIMEGRY RX1330 M5 LFF-4 Xeon E-2378 16GB 
SW-RAID noHDD DVD-RW2x1 Gb 1X500WTPM IRMC 
1YOS

1
11

2 Fujitsu Windows Serwer 2022 Standard 16 CORE ROK 1

3 Rozszetzenie gwarancji do 5 lat PRIMERGY RX 1330 1

III. WARUNKI UDZIAtU W POST^POWANIU I OPIS ICH SPELNIENIA
- do sktadanego formulaiza ofertowego nalezy ztozyc aktualny odpis z wtasciwego rejestru 
lub centralnej ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odr^bne pizepisy 
wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wczesniej niz 6 miesi^cy 
przed uptywem terminu sktadania ofert - oryginat lub kopia dokumentu poswiadczonego 
za zgodnosc z oryginatem przez Oferenta.
- petnomocnictwo - jesli dotyczy,

IV.KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj^cy pizyjqt nast^puj^ce kryteria : 

cena (c) - waga kryterium 100%.

V. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
1. Ofert? prosz? ztozyc na wzorze formularza ofertowego do dnia 21 marca 2023 roku 

elektronicznie na adres: styrcula@gorzow.wsa.gov.pl lub pocztq tradycyjn? na adres 
S^du .

2. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktowac si? z Panem Jackiem 
Tomczakiem, tel. kontaktowy: 095-7330777 , e-mail: itomczak@qorzow.wsa.qov.pl

VI. WYBOR WYKONAWCY
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

zamawiaj?cego.
2. Z wybranym wykonawcq zostanie podpisana umowa.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH

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

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

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna skontaktowac si? osobiscie w 
siedzibie S^du lub pod adresem poczty elektronicznej ido@qorzow.wsa.gov.ol.

3. Cel przetwarzania: dane osobowe b?d^ 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),
- koniecznosc wykonania obowiqzku prawnego ci^z^cego na administratorze w 

zwi^zku post?powaniem o udzielenie zamowienia publicznego( art. 6 ust.1 lit. c 
RODO).

5. Pozyskane od Pani/na dane osobowe mogq bye przekazane:
• podmiotom przetwarzajgcym je na nasze ziecenie, w szczegolnosci podmiotom 

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

obowigzuj^cych przepisow prawa, np. sqdom, organom scigania lub 
instytuejom pahstwowym, gdy wystqpi^ z zqdaniem, w oparciu o stosown^ 
podstaw? prawnq.

6. Pani/a dane osobowe b?d^ przechowywane przez okres niezb?dny do wykonania 
umowy, a po jej rozwi^zaniu lub wygasni?ciu przez obowi^zkowy okres 
przechowywania dokumentaeji, ustalony odr?bnymi przepisami, nie krocej niz przez 5
lat.

7. Ponadto informujemy, ze ma Pan/i 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 Paniq/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.

VII. KLAUZULA O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE 
PRZECIEDZIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH 
OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

1. Zamawiaj^cy wykiuezy z przedmiotowego post?powania wykonawc? na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwiqzaniach w zakresie 
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz stuzqcych ochronie bezpieczehstwa 
narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835):

1) wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzqdzeniu 765/2006
rozporzqdzeniu 269/2014 albo wpisanego na list? na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na list? rozstrzygajqcej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 srodki 
stosowane w celu przeciwdziatania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na 
Ukrain? rozpocz?tej w dniu 24 lutego 2022 r. pkt 3;
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2) ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziataniu praniu pieni^dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Oz. U. z 2022 
r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w 
rozporz^dzeniu 765/2006 i rozporz^dzeniu 269/2014 albo wpisana na list? lub 
b?dqca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata 
wpisana na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj^cej o 
zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 srodki stosowane w celu 
przeciwdziatania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrain? rozpocz?tej w 
dniu 24 lutego 2022 r. pkt 3;

3) ktorego jednostkq dominujqc^ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 
podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporz^dzeniu 765/2006 
i rozporzqdzeniu 269/2014 albo wpisany na list? lub b?d^cy takq jednostk^ 
dominuj?cq od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na list? na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj^cej o zastosowaniu srodka, o ktorym 
mowa w art. 1, srodki stosowane w celu przeciwdziatania wspieraniu agresji 
Federacji Rosyjskiej na Ukrain? rozpocz?tej w dniu 24 lutego 2022 r. pkt 3; 
Wykiuczenie nast?puje na okres trwania w/w okolicznosci.

2. Wykonawca moze zostac wykiuczony przez Zamawiaj^cego na kazdym etapie 
post?powania o udzielenie zamowienia.
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