
d Gł.ÓwNY,JY
INSTYTUTUT
GONNICTWAWA

Nr sprawy: FZ-l/50531 AJ ll8 Katowice, dnia: 14.09.2018 r

WSTEPNE ZAPYTANIE OFERTOWE

w celu ustalenia wartości i trvbu zamówienia na dostawe: 3 000 sztuk rocznie. przez okres 2 lat zaworów
gazowvch do worków próbobiorczvch. wvkonvwanvch w zakładzie Aerologii Górniczei GIG

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przesłanie wstępnej oferty na dostawę zaworów gazowych do worków próbobiorczych.
Worki próbobiorcze, do których niezbędne są zawory gazowe wykonywane są w zal<ładzie Aerologii Górniczej
GIG. Zamautiający planuje zawarcie umowy z Wykonawcą na okres 2lat, na dostawę 3 000 sztuk zaulorów
gazowych rocznie.

ofęrowane zawory gazowę mają spełniać wymagania techniczne, zawartę w załączni|u nr 1. Integralną częścią
złoŻonej wstępnej oferty ma być takŻe podpisany załącznIk nr 2.

Prosimv o podanie we wstepnei ofercie następuiacvch informacii:
- cęnę nętto w PLN / brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (całkowita cęna za przedmiot
zamowięnia ma obejmować wszystkie koszty jego dostarczenia, w tym koszt dostawy do Zamawtającego);
- termin dostawy i waruŃi wykonania zamówienia;
- warunki i okres gwarancji;
- warunki płatności.

Miejsce i termin składania wstępnych ofert:
Wstępną ofertę nalęŻy złoŻyć do dnia 24,09.2018 r. drosa
w siędzibię Zamawiającęgo:

Glówny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40-166 Katowice
adres e-mail: ajuraszczyk@gig.eu

Kontakt handlowv:

- mgr inŻ. Agata Juraszczyk - tel. (32) 259 25 87; - e-mail: ajuraszczyk@gig.eu

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA WSTĘPNYCH oFERT

Kięrownik D ziaŁu Handlowego
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Załącznik nr l

Przedmiot zamówienia ma spełniać następuiace wvmagania:

l. Zawory mają być lekkie, o maksymalnej masie jednej sztuki 1 5 gramów.

2. Zawory mają być przystosowane do umocowania na folii z tworzywa sztucznęgo o grubości do 1 mm.

3. Maksymalna dfugość króćca pomiarowego: 75 mm.

4. Średnica króćca wlotowego powinna być dostosowana do standardowych węzyków próbobiorczych
stosowanych w chromatografii, o średnicy wewnętrznej 6 mm'

5. Materiał z ktorego wykonane zostaną zawory ma być odporny na czynniki chęmiczne występujące w
kopalniach węgla kamiennęgo oraz na korozję atmosferyczną i w wodzie (np.: mosiądz, stal nierdzewna).
Materiał ten musi być również niepalny i antystatyczny.

6, Zawór ma być skonstruowany w taki sposób, aby jego zamykanie i otwieranie z węŻykiem próbobiorczym
nałozonym na króciec pomiarowy mogło odbywać się w wyniku obrotu worka próbobiorczego, bez
konieczności ręczflego dokręcania lub odkręcania.

7. Zawór ma zapewniać szczeIność zamknięcia przy nadciŚnięniu minimum 500 Pa.

6. Zawór ma być skonstruowany W taki sposób, aby jego zamykanie i otwieranie z wężykiem próbobiorczym
nałożonym na króciec pomiarowy mogło odbywać się w wyniku obrotu worka próbobiorczego, bez
konieczności ręcznego dokręcania lub odkręcania.
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Załącznik nr 2

OSWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY:

1. Zgodńe z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27
kwiętnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w związl<v z przętwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepĘ'wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne
rozporządzetię o ochronię danych) (Dz.Utz. UE L 119 z04.05.20l6, str. 1), dalej,,RoDo'', informuję,
żę:

' administratoręm danych osobowych wYKoNAwCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac
Gwarków l ,40 - I66 Kątowice

' inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Gómictwa jest Pani:
mgr Katarzyna Kareł, ę-mail: gdpr@gig.eu.

Danę osobowę WYKoNAWCY przetwarzanę będą na podstawie art. ó ust. 1, lit. c RoDo w cęlu
zvłiązanym niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym'
odbiorcami danych osobowych wYKONAWCY będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacj a doty cząc a ni niej szego wstępne go zapytania o fertowego
Dane osobowe WYKoNAWCY będą przechowywanę przez okręs 4 lat
w odnięsieniu do danych osobowych wYKoNAwCY decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
WYKONAWCA posiada:
_ na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych dotyczącychWYKoNAWCY ;

- na podstawie art. l6 RoDo prawo do sprostowania danych osobowych wyKoNAWCy t;

- na podstawię art. 18 RoDo prawo Żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowyclr z zastrzęŻeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy WYKONAWCA
uzna, Że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruSza przepisy RoDo;

wYKoNAwCY nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust' 3 lit. b, d lub ę RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;_ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
- na podstawie art. 2l RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowycho gdyż

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wYKoNAwCY jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO.

Miejscowość, data

Wyjośnienie: skorzystanie z prąwa do sprostowania nie ntoże sktttkować zmianq wlniku postępowania
o ttdzielenie ząmówienia publicznego ani zmianq postanowień unxowy w zakresie niezgodnym z ustąwą Pzp oraz nie może
naruszac integralności protokołu oraz jego załączników
lłyjaśnienie: prawo do ograniczenia przehuarzania nie n'ta ząstosowania w odniesieniu do przechowyłania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi' na ważne względy interesu pu b l iczrt e go U tli i Eur opej s kiej lub p ań s t:w a czł o n kow s ki e go.
3 

t' ozp or ządzeni e Parl am entu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnlla 27 kwietnia Ż016 r. w sprawie ochrony osób
ftzycznych w związku z przętwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych) (Dz'IJrz. UE L l l9 z04.05.2016, str. I ).
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