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Dotyczy : zaplrtania ofertoweeo.

Szanowni Państwo,

I. Informacje ogólne
l. Zamavłiający: Główny InsĘtut Górnictwa

Zapytanie ofęrtowę prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
Ż. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamowien

Publicznych z dnia29 stycznia2004 r. (Dz. U. 22018 r. po2.1986).

II. opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofeńowego jest dostawa
tabletu o poniższych parametrach:

Opis
Tablet
r0,5"-LL,s'
lPS z podświetlaniem LED

Min. 2388 x 1668 przy 264 pikselach na cal

Min.64 GB
USB-C, Karta Nano-SlM
Wi-Fi (802. 11 alb I e/ nl ac)

GPS, GLONASS, mikrolokalizacja
Bluetooth v5.0
LTE

Szary

obsługa w języku polskim, aparat min. ]"2 MPx,
nagrvwanie wideo 4k
Zasilacz USB-C
Przewód USB-C
Rysik ładowany bezprzewodowo z automatycznym
parowaniem z tabletem, tej samej firmy co tablet
Czas pracy na baterii min. th
Max. 470 s

Atrybut
Typ stanowiska
Matryca
Tvp ekranu:
Rozdzielczość matrycy:
Pamięć wbudowana
Złacza zewnętrzne
Komunikacja:

Kolor
Pozostałe funkcje:

Wyposażenie:

Bateria
Waga

oferowany sprzęt musi być dopuszczony do użytku na teręnię UE.

W ofercie należv podać:

_ cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszĘ opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)

- model oferowanego sprzętu

- okresu gwarancji



fnne wvmagania:

termin dostawy i warunki wykonania zamowięnia - zamawiający wymaga realizacji
zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od przyjęcia zamówienia na warunkach DDP
Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Gomictwa, Dział
Handlowy, Plac Gwarków l,40-1ó6 Katowice, Budynek A,pokójŻ26'
Warunki płatności - Zamawtający wymaga 30 dniowego terminu płatności, który będzie
liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.
warunki gwarancji i rękojmi - zamawiający wymaga min.24 miesięcznej gwarancji na
dostarczony sprzęt

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Krytęriami oceny ofert będą:

a) Cena brutto:90 oń

Przyztawanie iloŚci punktów poszczególnym ofertom w kryterium ,,cena brutto'' odbywać się
będzie wg następującej zasady:

najniŻsza cęna brutto występująca w ofęrtach x l00
Xpunktów 

;;;il;;;;;;;;'*
otrzpana ilość punktów pomnozona zostanie przęz wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanię dokonanę
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 90.

b) okres Gwarancji = l0oń
- do24 miesięcy - 0 pkt.
_ do 36 miesięcy _ 5 pkt.
- do 48 miesięcy - 10 pkt.

Ż. Zamau,iający :uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najnŻszej cenie' która spełnia
wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówięnia'
3. Cęna podana przezWykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie rea|izacji zamówienia.
4. lnformuj ę, Że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie

powiadomieni i zostanie wdrozone przygotowanie zamówienia'

IV. Miejsce i termin składania ofert
1. ofertę na|eŻy złożyć do dnia l9'|z.20l8 r' do godziny 10:00. ofertę moŻna złoŻyć drogą

elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice,

adres e-mail: makolczvk@,gig.eu
Kontakt hąndlowv:

Marzęna Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- e-mailz makolczvk@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegaó będą tylko te pozycje, które wpłyną do
Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym
upĘnie termin składania ofeń.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

4. ofertę naleŻy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. zał' l.
Z poważaniem

Dział Handlowy

eror mik Bzi "ht F!-andlowego
r:r..., -li:iriictwa

a/

K'
Ilitiy'.



Załaczniknr 1

Nazwa/Imię i Nazwisko |lykonawcy:

Adres:
NIP:
Regon:
Nr tel,:
Nr.faksu:
Adres e-mail:
Nazwa banku:
Nr rachanku

Główny InsĘtut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY
nr .............. z dnia

W odpowiedzi na zapytanie ofęrtowe z dnia 1I.12'2018 r. na dostawę tabletu oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z waruŃami zawartymi wlw zapytaniu ofertowp za
kwotę:
netto: . ......|P|nl........
słownie:.
wartośćpodatkuvAT(przystawce23%): .'/Plnl ........
słownie
brutto: ,

słownie
i Pi"i. ..

okres gwarancji: ..

lnależy wpisać 24lub 36 lub 48 miesięcy/

model oferowanego tabletu: .

oświadczenie Wykonawcy:

oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
oświadczam, ze spełniam wszystkie wymagania zawarIew Zapfianiu ofertowym
oświadczam, Że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego
sporządzenie niniejszej ofeńy
oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złoŻotej oferty, przez okres 30 dni od daty
złoŻenia oferty

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób flzyczłtych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/wE (ogólne rozpotządzenię o ochronię
danych) (Dz'Urz. UE L 119 z04.05.20l6, str. l), dalej ,,RoDo''' informuję, ze:
. administratoręm Pani/Pana danych osobowych jest:

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków l
40 - 166 Katowice

. inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pani:
mgr Katarzyna Kąreł, e-mąil: gdpr@,gig.eu.

. Pani/Pana dane osobowę przętwarzanę będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RoDo w cęlu związanym
nin iej szym zapytaniem o fertowym

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja dolycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. -Prawo zamówięnpublicznych(Dz. U. z2017 r.poz.1579 i2018)

. Pani/Pana dane osobowe będą przechowylvanę przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postępowania
dotyczącego niniejszego zapylania, a jeŻeli czas trwania umowy przel<racza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;

J



r w odnięsieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zavtomatyzowany, stosowanię do art.22 RoDo;

. posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pant/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPanadanych osobowych l;

- 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 uzna Pan:lPary Że
przetwaruanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RoDo;

. nie przysfuguje Pani/Panu:
w związku z art. I7 ust. 3 lit. b, d lub e 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 osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO.
oświadczenie wvkonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informac:yjn}'ch przewidzianych w art. 13 lub

art. 14 RODO

oŚwiadczam, ze w1pełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RoDo3 wobec osób
ftzycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w cęlu ubiegania się o udzielenie
zamówięniaa.

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)

1lłyjaśnienie: skorzystaiie z prawa do sprostowania nie może skutkoiać zmianqwyniku zapytania ofertowego ani zmianą
postanowień umowy'
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowanią w odniesieniu do przechowyvvania, 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 publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3rozporządzenie Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia2'7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwafzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016' str. 1).
a W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4lub art. 14 ust.5 RoDo treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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