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Dotyczy : zaplrtania oferlowego.

Szanowni Państwo,

Katowice, dn. 11.03.2019 r.

I. Informacje ogólne
l. Zamawiający: Główny InsĘtut Górnictwa
2. Do niniejszego zapytanie oferlowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówieil

Publicznych z dnia29 stycznia2004 r. (Dz.U.20lB. poz.l986).

II. opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa

rametrach:

a) Sprzęt musi byó fabrycznie nowy' nieuzywany, wyprodukowany nie wcześniej, niż na 6
miesięcy przed jego dostarczeniem.

b) oferowany monitor musi być dopuszczony do uzytku na terenie UE.

W ofercie należv podać:

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

model oferowanego monitora ornz szczegółowy opis techniczny zgodnie z wymaganiami
opisanymi w tabe|i w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

okres gwarancji

Inne wymaqania:

- tennin dostawy i waruŃi wykonania zamówienia - zamawiający wymaga realrizacji zamówienia
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy/ potwierclzenia zamówięnia na warunkach DDP

monitora 1 o

Opis
LED,IPS
Min.23.5"-24.5"
l6: 10

Min. 1920 x 1200
Min. 16 mln
Min.300 cdlm2
Min. 1000:1
Max. 6 ms
Możliwość regulacji obrotu' pochylenia i
wysokości
TAK
Min. 1600/1600

Min. 1 x VGA
Min. 1 x HDMI
Min. 1 x DisplayPort
Kabel: zasilający, VGA, HDMI, USB,
DisplayPorl
Max.99/0,5W

Atrybut
Typ monitora:
Przekątna ekranu
Proporcja:
RozdzięIczoś ó natywna :

I1ośó kolorów
Jasnośó
Kontrast statyczny:
Czas reakcii
Konstrukcja

Wbudowane ełośniki
Kąt widzenia:
Złącza:

Dołączone akcesoria:

Pobór mocy ( praca/standbv)



lncoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166
Katowice' Plac Gwarkow l,Zespół Informatyki - FI (wjazd od Al. Korfantego 79).

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga 30 dniowego terminu płatności, który będzie liczony od
daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- okres gwarancji na dostarczony ,,przedmiot zamówienia" będzie liczony od daty dostarczenia go do
GIG

ilI. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorrystniejszej oferĘ
1. Kryteriami oceny ofert będą:

a) Cena brutto = 90 "ń
Przyznawanie ilości puŃtów poszczególnym ofęrtom w kryterium ,,cena brutto'' odbywać się
będzie wg następującej zasady:

najniŻsza cena brutto występująca w ofertach x l00
X punktów

cęna brutto oferty ocenianej

otrzpana ilość punktów ponrnozona zostanię przęz wagę kryterium tj' 90%' Wyliczenie zostanie dokonane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna iloŚć punktów: 90.

b) Okres Gwarancji :10oń
- do 36 miesięcy - 0 pkt.
_ do 48 miesięcy - 5 pkt.
- do 60 miesięcy - 10 pkt.

Ż. Zamavliający luzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najnższej cenie, która spełnia
wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia

3. Cena podana przezWykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4. Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie

powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofeń
1. ofeńę na|eŻy złożyć do dnia 19.03.Ż0I9.r. ofertę możtazłoŻyó drogą elektroniczną,

lub w siedzibię Zamaw iaj ącego :

Główny InsĘtut Górnictwao
Plac Gwarków 1o

40-166 Katowiceo
ad res e-m ail : gBg!g4!@g!s.eu

Kontąkt handlowv:

Marzęna Kolczyk - teI. (32) 259 23 42 - ę-mail: makolczyk@gie.eu

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

3. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do
Wykonawcy o złożęnie wyjaśnień dotyczących treści złoŻonej oferty oraz do wyznaczenia
terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznierua zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

5. ofertę należy z'łożyó na załączonym formularzu ofeńowym. zał.l.

Z poważaniem

Dział Handlowy

ń'"{
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Nazwa/Imię i Nttzwisko Wykonawcy;

Adres:
NIP:
Regon: .,

Nr tel.: .

Nrfaksa:
Osoba kontaktowa :... .

Adres e-mail:
Nazwa bunku:
Nr rachunku

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY
nr ......................... zdnia ...................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia IL03.20I9 r' na dostawę monitora
w ilości 1 szt. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie Z warunkami zawartyrni wlw
zapytaniu o fertowym za ęenę i

netto: ....,
słownie:..
wartośó podatku VAT ( przy stawce
słownię:
brutto:
słownię:.

. / Pln l za sztllkę;

%)

l Pln l zaszfilkę;

lPln I

model oferowanego sprzętu

TAIV NIE*
* oZNACZYC WŁAŚCIWE

TAIO NIE*
* oZNACZYC WŁAŚCIWE
TAIV NIE*
* oZNACZYC WŁAŚCIWE
TAK/ NIE*
* oZNACZYC wŁAŚcIwE

CZAS REAKCJI
(Nalezy podać czas reakcii wiednostce ms)
wYPosAZoNY w GŁoSNIKI

WYMAGANA KONSTRUKCJA
Możliwość regulacji obrotu, pochylenia i wysokości

WYMAGANY KĄT WIDZENIA
Min. 1600/1600
ZŁĄCzA
(NaleŻy podać ilość złącry oraz opis)

TYP MONITORA

PRZEKĄTNA EKRANU
(Nalezv podaćprzękątną ekranu w calach)
WYMAGANA PROPORCJA
(16:10)

R:OZDZIELCZOSC NATYWNA

ILOŚC KoLoRow

JASNoŚc
(Nalęży podać iasność w iednostcę cd/m2)
KONTRAST STATYCZNY



TAIJ NIE*
* oZNACZYc wł,łŚcIwB

DoŁĄCZoNE AKCESoRIA
(Nalezy podać typy kabli dołączonych do monitora)
POBOR MOCY
(Nalęży podać pobór mocy podczas pracy/czuwania)
wDRoZoNY sYsTEM JAKoŚCI
Producent musi mięć wdrożony system zarządzania
iakością.

W przypadku niewpisania w kolumnie ,,OPIS' wszystkich wymaganych w kolumnie I (,,ATRYBUT") informacji lub
pozostawienie pustej rubryki, spowoduje odrzucenie oferty.

Okres gwarancji**:............... miesięcy
**należy wpisać odpowiednio 36lub 48lub 60

oświadczenie Wykonawcy:
oświadczam, Że celta brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawartew Zapytaniu ofertowym
oświadczam, że lzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego
sp orządzenia niniej szej oferty
oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty' przez okres 30 dni od daty złożenia
oferty

Klauzula informacyjnaz arL 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust' 1 i Ż rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ż0161679 z dnia Ż7
kwietnia Ż016 t' w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz'Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)' dalej ,,RoDo'',
informuję, że:
. administratorem PanilPana danych osobowych jest:

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym InsĘtucie Górnictwa jest Pani
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu
zw iązany m nini ej szym zapytaniem o fertowym
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty' którym udostępniona
zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zap5Ąania prowadzona zgodnie z ari". 4.8 ustawy z
dniaŻ9 stycznia 2004 r. - Prawo zamówten publicznych (Dz.U. z20I7 r. poz' 1579 i2018)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończetia
postępowania dotyczącego niniejszego zap7Ąania, a jeŻeli czas trwania umowy ptzeLłacza 4 Lata,
okres przechowywania obejmuje caĘ czas trwania umowy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
_ na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych PanilPana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych r;

- na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczęnia przetwarzatia
danych osobowych z zastrzeŻęniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust' 2 RoDo 2;

_ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Że przetwarzatie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
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nie przysługuj e Pani/Panu:_ w związku z art. 17 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. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani[Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO.

oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art.13lub art. 14 RODO

oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 74 RoDo3
wobec osób ftzycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznęgo w niniejszym postępowaniua'

(miejscowość, data) (p odp i s os o by upr awni onej)

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianq wyniku zapytania ofertowego ani zmianq
postanowień umowy
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 fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3roąorządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia27 kwietnia 2016 r' w sprawie ochrony osób
ftzycznych w związku z ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogÓlne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L ll9 z 04.05.2016' str. l).
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. 4 lub art. 14 ust. 5 RoDo treści
oświadczenia wykonawca nie sklada (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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