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zAPYTANIE oFERTowE z dnia .??.:3.?.:....2018 r.

na dostawe różnvch elementów mechanicznvch. eksploatacvinvch. rrrzewodów. poiemników

I. Informacje ogólne

l. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa
2. Zapytanie ofęrtowę prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
3. Do niniejszęgo zapytanie ofeńowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z
dnła29 stycznia2004 r. (Dz.U. z20l'7r.,poz' 1579).

II. opis przedmiotu zamówienia

Przędmiotem zamówięnia w ramach niniejszego zapylatia ofertowego jest dostawa róŻrtych elementów
mechanicznych, eksploatacyjnych, przewodów, pojemników, zgodnie z wykazem z załącznika nr l do zapytania
ofertowego. Integralną częściązłoŻonej ofertymabyćtakŻe podpisany drukzałączttikanr2.

W ofercie należv podać:

1. cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym koszty dostawy do Zamawiającego);
2. warunki oraz okres gwarancji;
3. upusty, zniŻl<t.

Inne wymagania:
1. termin realizacji dostawy: Zamawiający podpisze zamówienie / umowę z wybranym Wykonawcą na
realizację dostawy; Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 15 dni roboczych od daty
potwierdzeni a zamowięnia / podpisania umowy;
2. warunki platności - Zamawiający wymaga tęrminu płatnoŚci, który będzie liczony od daty dostarczenia do
GIG prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o zręalizowaną dostawę'

ilI. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
IV.
1. Kryteriami oceny ofert będą:

a) Cena brutto = 95 oń

Przyznawanię ilości puŃtów poszczególnym ofęrtom w kryterium ,,cena brutto'' odbywać się będzie wg
następującej zasady: 

najtliŻszacena brutto występująca w ofęrtach x 100

cęna brutto oferty ocenianej

- otrzyrnana ilość punktów pomnożona zostanie ptzęz wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanię dokonane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 95.

b) Termin płatności = 57o
- do 14 dni - 0 pkt.
- do 2l dni - 5 pkt.
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2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania okręŚlone
w,'opisie przedmiotu zamówiętia",

3. Cęna podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmiatie w trakcie realizacji zamówięnia.
4. Informujemy, Że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie

powiadomieni oraz Żę zostanie przygotowanę zamówięnię / umowa.

IV. Miejsce i termin składania ofert
1. ofertó naleŻy złożyć do dnia ,/'/':..4.2:. zo18 ,. oferty możta złoŻyć drogą elektroriczrtą lub w siędzibię
Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 1óó Katowice
adres e-mail: a.iuraszczvk@gig.eu

Kontakt handlowy:

- Monika Wallenburg: tel. (32) 259 25 47; fax: (032) 259 22 05; ę-mail: m.wallenburg@gig.eu
- Agata Juraszczyk: teL (32) 259 25 87; fax: (032) 259 22 05; ę-ma1l: a.iuraszczvk@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającęgo w okresie
od dnia wszczęcia niniejszego rozęznania rynku do dnia, w którym upłynie tęrmin składania ofert.

3. Zamawiający zastrzęga sobie prawo do unięwaznienia zapytania ofertowego w kazdej chwili, bez podania
przyazyny.

4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócęnia się do Wykonawcy o złoŻenię
wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczettia terminu do udzielenia odpowiedzi pod

rygorem odrzucęnia oferty.

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA oFERT

Z powaŻaniem,

Kierownik Działu
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Załacznikanr 2 do zapytania ofęrtowęeo

oświadczenię WykonawcE
oŚwiadczam, Że Qęna brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawartę w zapytaniu ofertowym.
oświadczam, Że vzyskałęm od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia
oferty.
oświadczam,żeuznaję się zazwiązanego treŚcią złoŻonej oferty, przez okres 30 dni od daty złoŻenia oferty.

Klauzula informacvina z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 73, ust. 1 i 2 rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161619 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zułiązku zprzętwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z04.05.20l6, str. 1), dalej ,,RoDo'', informuje, się Że:

administratorem 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 Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu;
Pani/Pana dane osobowę przętwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RoDo w cęlu związanym
niniej szym zapfiatiem ofertowym;
odbiorcami ParuJPana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacj a dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówięń publicznych (Dz.U. z2017 r. poz. 1579 i 2018);
Pani/Pana dane osobowę będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania,
dotyczącego niniejszego zapytania, a jeże|i czas trwania umowy przel<racza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
w odnięsięniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nię 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 1;

na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzatia danych
osobowych z zastrzęŻęttiem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo 2;

prawo do wniesienia skargi do Pręzęsa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzla PanilPan, że
przetwarzatie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RoDo;

nie przysfuguje Pani/Panu:
- w związlu 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, wob€c przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. |,
lit. c RODO.

oświadczęnie w.ykonawcy w zakręsię wwełnienia obowiazków informacvinvch przęwidzianvch w art. 13 lub
art. 14 RODO
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Oświadczam, że w1pełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RoDo3 wobec osób
flzycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamowieniapublicznego w niniejszym postępowaniua.
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Qniejscowośó, data) (podpis osoby uprawnionej)

lwyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą 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'
'rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia27 kwietnia Ż016 r. w sprawie ochrony osób
ftzycznych w związkl z przętwarzaniem 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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