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ZAPYTANIE OFERTOWE

Inspekcja Ochrony £rodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowieh publicznych {Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.) zaprasza do skladania ofert
na Ustuge dostepu do internetu dla Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy.
Wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia obejmuje usluge symetrycznego dostepu do internetu o przeptywnosci
100/100 Mbps w czterech lokalizacjach Zamawiaja.cego, tj.:
1) Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, Xllp.,
2) Bydgoszcz, ul. ks. P. Skargi 2,
3} Toruri, ul. Moniuszki 15-21,
4) Wtodawek, Plac Kopernika 2.

Wymagania Zamawiajqcego:
1. Wykonawca pozostawi istnieja^ca. adresacje dostepow^ IP we wszystkich czterech

lokalizacjach.
2. Z wybranym Wykonawca. zostanie zawarta umowa.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Umowa zostanie zawarta na okres 24 m-cy

III. WARUNKI PtATNOSCI
Podstawa zapfaty: faktura.
PJatnosc: w terminie minimum 7 dni od daty otrzymania faktury

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
1) zawierafi adres lub siedzib? Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu,
2) okreslat cen? brutto za 1 m-c Swiadczenia usJugi we wszystkich czterech lokalizacjach Zamawiaj^cego,

okreslonej w opisie przedmiotu zamdwienia.

V. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY B^DZIE Sl^ KIEROWAt PRZY WYBORZE
OFERTY
Zostanie wybrana oferta z najnizsza, cena..

VI. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zambwienia;
'r dysponowanie niezbedn^ wiedza^ doswiadczeniem, potencja^em ekonomicznym

i technicznym gwarantuja,cym nale±yte wykonanie zambwienia.

VII. OSOBY UPOWAiNIONE DO KONTAKT6W
> Malgorzata Nowicka - tel. 52 376-17-26,

e-mail: malgorzata.nowicka@wios.bydgoszcz pi
e-mail: slawomirdominiak@wios.bydgoszcz pi
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VIM. SKLADANIE OFERT
1. Oferty nalezy sktadafi wterminie do dnia 14 maja2019 roku wjednej zform:

• pisemnej na adres Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018 Bydgoszcz,
ul ks. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pok6j nr 22);

• faxem na nr 52 582-64-69;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios bydgoszcz.pl

2. Oferty zlo2one po terminie nie b^da. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed upfywem terminu sktadania ofert zmieniC lub wycofaC swoja, oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaja.cy moze zqda6 od Wykonawcow wyjasnien dotycz^cych tresci

zlozonych ofert.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporza.dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwia.zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporza.dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dale] ,,RODO",
informuj?, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Inspektor
Ochrony Srodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska
jest Pan Andrzej Majda, kontakt: ipd@wios.bydgoszcz.pl, tel. 52 582-64-66;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: UsfugQ dost^pu do internetu dla Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy, nr postepowania: WIO6-WP.272.1.2019;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedâ  osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy o dostepie do informacji
publicznej.

5. Pani/Pana dane osobowe beda. przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem
akt, stanowia^cym zatqcznik nr 5 do Rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaWadowych, przez okres 5 lat
od dnia zakohczenia niniejszego postepowania.

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda. podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczqcych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo za,dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycza,cych narusza
przepisy RODO;

8. nie przysluguje Pani/Panu:
a. w zwia.zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawa. prawna. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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