
OSRODEK PUMOO SPOLECZNE3

Krzyzanowice
Siedziba 47-4S1Twotkow

”kj_"’T1‘;°6V§g3° Tworkow, dnia 26.11.2019r.

Zaproszenie do skladania
ofert cenowych

Oérodek Pomocy Spolecznej Krzyianowice z slw Tworkowie, 47-451 Tworkéw, ul. Zamkowa 50

te|.Ifax (032) 419-63-00, e-mail ops@krzyzanowice.p| w ramach prowadzonej procedury przetargowej

ofert cenowych.

1. \/Vymagany termin realizacji zamowienia — od 01.01 .2020r. do 31.12.2020r.
2. Gwarancja — nie dotyczy
3. Termin platnoéci -14 dni po wp#ywie faktury VAT. Faktury wystawiane beda za dany miesiac do

siodmego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu ktorego dotyczy faktura.
4. V\Iykonawca winien posiadaé: doéwiadczenie w realizacji podobnych usiug w ciqgu ostatnich 3 lat,

jako g1owny wykonawca, min. dwoch podobnych uslug oraz dysponowaé potencja#em technicznym

do wykonania us#ugi.;
5. Przed okreéleniem wartoéci swojej oferty, Wykonawca winien zapoznaé sio dok1adnie

z przedmiotem zamowienia, w celu dokiadnego okreélenia ceny oferty. Podajac cene oferty nalezy

podaé brutto za miesiac usiugi.
6. Do oferty winny byé zaiaczone nastepujace dokumenty:

1) wypeiniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru — zalqcznik nr 2,

2) oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzia%u w postepowaniu okreélonych w art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986)

2 wykorzystaniem wzoru — zalacznik nr 3 do niniejszej specyfikacji,
3) Oéwiadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i2 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986)

2 wykorzystaniem wzoru - zalqcznik nr 4 do niniejszej specyfikacji;
4) Parafowany opis przedmiotu zamowienia tj. specyfikacja - zalqcznik nr1

7. Kryteria wyboru ofert: Cena — 100%
8. Oferty nalezy ziozyé w zamknietej kopercie, oznaczonej napisem ,,0ferta — Obsluga informatyczna

OPS Krzyianowice na 2020r.”. Oferty nalezy sk%adaé u Zamawiajacego, w pokoju nr 1 do dnia
10.12.2019r. do godz. 11.00. Oferty z%ozone po terminie nie beda rozpatrywane.

9. Otwarcie ofert nastqpi dnia 10.12.2019r. o godz. 11:10 w biurze Kierownika OPS Krzyianowice

z slw Tworkowie. Oferty z%ozone po terminie badi oferty z+ozone w terminie ale niekompletne

zostanq odrzucone.
10.W sprawie zamowienia prosze, kontaktowaé sie 2 P. K. Fojcik Iub P. A. Ochma?skim,

tel. 32 419-63-00 w godz. od 90° do 130°.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow niniejszego postepowania Iub prawo do

jego odwo#ania.

Zatwierdzam



Zalgcznik nr 1

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

Obsluga informatzczna OPS Krzzz'anowice na 2020r.

I. Zadanie — Obsiuga informatyczna OPS Krzyzanowice

1. Przedmiotem zamowienia jest staie éwiadczenie na rzecz Oérodka Pomocy Spo&ecznej

Krzyzanowice, wsiedzibie Oérodka usmg konserwacji i

napraw urzadzeh informatycznych

obejmujacych w szczegolnoéciz

a) Utrzymywanie sprawnoéci i funkcjonowania infrastruktury informatycznej;

b) Usuwania zaistnia%ych problemow sprzetowych i programowych — wszelkie zakupy sprzetu

niezbednego do naprawy beda uzgadniane z Oérodkiem;

c) Wykonywania okresowych konserwacji sprzetu oraz systemow operacyjnych

(kontrola integralnoéci danych, stabilnoéci dzia+ania systemu, ochrona antywirusowa);

d) Wsparcia technicznego dla pracownikow — telefonicznie Iub osobiéoie w siedzibie Oérodka;

Wykonywanie prac nie wymagajacych fizycznego dostepu do sprzetu, w formie pomocy/wsparcia

zdalnego za pomocq zabezpieczonych kana%ow transmisyjnych;

Zapewnienie bezp{atnych wizyt serwisowych w siedzibie Oérodka, w kazdym miesiqcu, zgodnie

z potrzebami.

Termin rozpoczecia realizacji zleconych napraw nie wptywajacych na globalne dziakanie

systemow informatycznych (majace charakter funkcjonalny, usprawniajacych prace itp.) bedzie

wynos?o do 48 (czterdziestu oémiu) godzin od daty ich zgioszenia przez Oérodek w dniach

roboczych (pn-pt), badi w innym terminie ustalonym indywidualnie z Oérodkiem;

Termin rozpoczecia realizacji zleconych napraw wptywajacych na globalne dziaianie systemow

informatycznych (uniemozliwiajace uzyskanie dostepu do zasobow sieciowych, baz danych,

niezbednych do funkcjonowania systemow informatycznych) bedzie wynosi%o do 24 (dwudziestu

czterech) godzin od daty ich zgioszenia przez Oérodek w dniach roboczych (pn-pt),

badi w innym terminie ustalonym indywidualnie z Oérodkiem;

Zleceniobiorca winien, posiadaé wszelkie niezbedne kwalifikacje i doéwiadczenie gwarantujace

prawidiowe wykonanie zadania;

Zleceniobiorca jest zobowiazany wykonywaé zadanie wiasnymi si%ami. Podwykonawstwo jest

dopuszczalne tylko za uprzednia zgoda Oérodka wyrazonq w formie pisemnej

pod rygorem niewaznoéci umowy;



Zalgcznik nr 2

O F E R T A

DO

Nawiqzujqc do zaproszenia do sk%adania ofert cenowych na

skiadamy ofert¢ na wykonanie zaméwienia.

1. Termin realizacji zaméwienia - ............................................................. ..

3. Cena oferty wynosi: Netto ........................... .. (sbwnie: ........................... ..

+ podatek VAT .................................................... .. , co daje kwote; Brutto

........................... .. (siownie:

4. Do kontaktéw wyznaczamy .................................................................... ..

5. Akceptujemy warunki platnoéci, wynoszqce ............. .. dni.

data i podpis oferenta



Zalgcznik nr 3

pieczoé wykonawcy V

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postopowaniu

,,Obsiuga informatyczna OPS Krzyianowice na 2020r.”

Nazwa i adres W konawc

lmi i nazwisko osob u rawnione' do skiadania oéwiadcze? woli :

Skiadajqc oferte na :

speiniam warunki udziaiu w postepowaniu i oéwiadczam, ze :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreélonej dziaialnoéci,
2) posiadam wiedze i doéwiadczenie (min. 3 Iata) w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego

niezbedne do wykonania zamowienia,
3) dysponuje odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia,
4) moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamowienia i posiadam dostep do

niezbednej wielkoéci érodkow, jakie wymaga Zamawiajacy dla zapewnienia biezacej realizacji
zamowienia.

......................... dnia r.

( podpis i pieczeé osoby upowaznionej )

Oéwiadczenie o spefnianiu warunkow w ubieganiu sie o udzielenie zamowienia publicznego na
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 — 4 ustawy P.z.p., jez'eli ofenfa jest sk/adana wspolnie przez kilka
podmiotow, oéwiadczenie takie powinno byé zlozone, jako jedno i podpisane przez wszystkich
partnerow Iub ich pefnomocnika.



Zalgcznik nr 4

O§W|ADCZEN|E O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z UDZ|A’r.U W POSTEPOWANIU

Nazwa oferenta ........................................................................................................................ ..

Adres oferenta ......................................................................................................................... ..

Numer tel/fax ........................................................................................................................... ..

Oéwiadczam, 2e nie ma zastosowania w stosunku do Mnie iadna z niiej wymienionych okolicznoéci,

powodujaca wykluczenie 2 postepowania:

1) Nie jestem Wykonawca, ktéry w ciqgu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzqdzii

szkode: nie wykonujac zaméwienia lub wykonujqc je nienaleiycie, a szkoda ta nie zostafa

dobrowolnie napwrawiona.

2) Nie jestem wykonawcq w stosunku, do ktérego otwarto Iikwidacje lub ktérego upadfoéé

ogioszono.

3) Nie jestem Wykonawca, ktéry wykonywaf czynnosici zwiqzane 2 przygotowaniem zaméwienia

lub posfugiwai sie w celu sporzqdzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych

czynnoéci.

4) Nie jestem Wykonawcq, ktéry nie spefnia wymaga? okreélonych w niniejszym postepowaniu

oraz nie zfoiyf oéwiadcze? lub dokumentéw potwierdzajacych ich spe’mienie, a dotyczacych:

. posiadania uprawnieri do wykonywania okreélonej dziafalnoéci lub czynnoéci zgodnie

z wymaganiami ustawowymi;

. posiadania niezbednej wiedzy i doéwiadczenia, potencjafu technicznego, a takie pracownikéw

zdolnych do wykonania zaméwienia.

5) Nie jestem Wykonawcq, ktéry zfoiyi nieprawdziwe informacje majqce wpiyw na wynik

prowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia.

Podpbano ............................................................. H

(uprawniony przedstawiciel)



w%jjf:'j‘O§rodek Pomocy Spoiecznej
Krzyianowice z siedzibq w

Tworkowie
ul. Zamkowa 50

47-451 Tworkéw

Przetwarzanie danych osobowych w prowadzonym postepowaniu przetargowym.

Zgodnie 2 art. 13 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiajzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepjywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1),

dalej ,,RODO”, informuje, 2e:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Osrodek Pomocy Spotecznej

Krzyianowice z siedziba w Tworkowie ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworkow

2. lnspektorem ochrony danych osobowych w Osrodku Pomocy Spotecznej Krzyianowice

z siedzibq w Tworkowie, ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworkow jest Pan Wacjaw Knura,

kontakt: adres e-mail iod@krzyzanowice.p|

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beds; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

w celu realizacji umow, w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia

publicznego w ramach prowadzonej procedury objetej regulaminem wewnetrznym dla

na zadanie: ,,0bsluga informatyczna OPS

Krzyianowice na 2020r.”
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wyfqcznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq przez okres 6 lat / Iub w oparciu o

uzasadniony interes realizowany przez administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo do Zadania od administratora dostepu do danych osobowych,

ich sprostowania, usuniecia Iub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze

_________________________________* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jez'eIi w odniesieniu do danego

administratora Iub podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia

inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moz'e skutkowaé zmianq wyniku

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowie? umowy w

zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moz'e naruszac’ integralnosci protokofu oraz

jego zafqcznikow.
*" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze érodkow ochrony prawnej Iub w

celu ochrony praw innej osoby fizycznej Iub prawnej, Iub z uwagi na waz'ne wzgledy

interesu publicznego Unii Europejskiej Iub paristwa czfonkowskiego.


