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Dotyczy : Wstępnego zapytania ofęrtowego w celu ustalenia war1ości zamówienia dla planowaneeo
postępowania pĘę!ąIgQyręgQ

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną oferte na przedłużenie rocznego kontraktu
serwisoweso nroducenta dla centralnepo svstemu ochronv sieci Fortinet.

Aktualny kontrakt serwisowy konczy się 30.04.2019 r.

Prosimv o przedstawienie oferty wstępnei na przedłużenie kontraktu na okres 01.05.20l9 - 30.04.2020.

Należv podać:
- Cenę nętto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmowaÓ wszystkie koszty realtzacji

zamówienia) oraz stawkę i wartośó podatku VAT,
- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,
- Warunki płatności.

Mieisce i termin składania ofert

Wsteona oferte na|eżv złożvć do dnla 04.04.2019 r drogą elek1roniczną, lub w siedzibie
Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1o 40-1ó6 Katowice
ad res e-mail : makolczyk@gig.eu

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- e-mail: mwallenburs@sis.eu

mgr lwŻ. Marzęna Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- ę-mail: makolczyk@gig.eu
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2

1,

Nazwa

Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus

Application Control, lPS, AV, Web Filtering and
Antispam, FortiSandbox Cloud)

Subscription license for the FortiGuard lndicator of
Compromise (lOC) (for 1-6 GB/Day of Logs)

ldentyfikator

FC- 10-0400D-900-02-D D

FC l,-10- LVoVM-149-02- D D
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Załącznknr I

Wstepna oferta na przedłużenie rocznego kontraktu serwisowego producenta dla centralnego
systemu ochrony sieci Fońinet.

Nazrva/Imię i Nazrvisko Wykonawcy:

Adres:
Nr tel.:
Nr faksu:
Adres e-mail:
Osoba do kontaktu:

Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and
Antispam, FortiSandbox Cloud) 2 szt. FC-10-0400D-900-02-DD

netto
słownie
wartośó podatku VAT ( przy stawce '...
słownie:
brutto: .....1 Plnl;
słownie:..

lPln I

Subscription license for thę FortiGuard Indicator of Compromise (IoC) (for 1-6 GB/Day of Logs) 1

szt. FC l - 1 O-LV0VM- 1 49 -02-DD

netto: ....,
słownie:..
wańośó podatku vAT ( przy stawce ...'.%):
słownie:
brutto: .

słownie:

.... lPtnt ;

I PInl;

..lPlnl

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: .............
Warunki płatności:

oŚWIADCZENIE RoDo DLA wYKoNAwCY

l. Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27
kwiętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przęIwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne
rozporządzenię o ochronię danych) (Dz.Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1)' dalej,,RoDo'', informuję,
Żęi
administratoręm danych osobowych wYKoNAwCY jes| Główny InsĘtut Górnictwą, Pląc
Gwąrków|,40 - 166 Katowice

inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym InsĘtucie Górnictwą jest Pani:
mqr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig'eu,
Danę osobowe wYKoNAwCY ptzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust' 1 lit. c RoDo w celu
zw iązany m niniej szym wstępnym zapytaniem o fertowym,
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I

a

odbiorcami danych osobowych wYKoNAwCY będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacj a doĘcząca niniejszego wstępnęgo zapytania ofertowego
Dane osobowe wYKoNAwCY będą przechowywanęprzęz okęs 4 lat
w odnięsięniu do danych osobowych wYKoNAwCY decyzje nie będą podejmowane w sposób
zavtomatyzowany, 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 r;

na podstawie art' 18 RoDo prawo Żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzęŻeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo 2;

prawo do wniesięnia skargi do Prezęsa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy WYKoNAwcA
uzna, Żę przetvłarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruSza przepisy RoDo;

wYKoNAwCY nię przysługuje:
- w związ|a z art. I7 ust' 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o któryrm mowa w art. 20 RoDo;

na podstawie art. 2l RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wYKoNAwCY jest art. ó ust. 1

lit. c RODO.

Miejscowość, data

'lłyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowąć ;-io"q ,y"ik" po'tępowo"i"
o udzielenie ząmówienia publicznego ani zmianq postąnowień uffiowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
nąruszać integralności protokołu oraz jego załqczników'
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby /izycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego'
3roąorządzenie Parlamentu Europejskiego i naay 1ue; 2o16i67g z dnia Ż7 kwietnia zólo r. w sprawie ochrony osób
flzycznych w związku z p|zetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L l l9 z 04.05.2016, str. l).
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