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ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: 

„Zakup i dostawa materiałów promocyjnych, oznakowania oraz tablic magnetycznych na 

potrzeby Oddziału ds. Cudzoziemców” znak: AG.I.272.2.16.2020 z dnia 18 maja 2020 r. 

prowadzonego w ramach projektów: nr 19/7-2017/OG-FAMI pn. „Poprawa warunków obsługi 

cudzoziemców w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”, finansowanego z projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 oraz nr 20/7-2017/OG-FAMI pn. „Wdrożenie 

nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do obsługi obywateli państw trzecich  

w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”, finansowanego z projektów współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji  

i Integracji na lata 2014-2020. 

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO 

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 

NIP: 657-02-43-056 

Strona internetowa: www.kielce.uw.gov.pl 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki dotyczące:  

 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów. 

- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej:  

- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednią wiedzę  

i doświadczenie, które umożliwią wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych 

przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

http://www.kielce.uw.gov.pl/
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonawca winien na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia wykazać się 

doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, co najmniej jednej dostawy materiałów promocyjnych wraz z nadrukiem na 

kwotę co najmniej 7 500,00 zł brutto każda. 

Na potwierdzenie spełniania wyżej opisanego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 

oferty wykaz dostaw (wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Zapytania) wykonanych 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączy 

dowody określające czy te dostawy zostały wykonane w sposób należyty. 

Dowodami są np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawa materiałów promocyjnych wraz z nadrukiem były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy. 

 
Wykonawca winien zamieścić w w/w dokumentach wszystkie informacje na potwierdzenie, 

że spełnia warunki określone przez Zamawiającego, Wykaz dostaw będzie podstawą  

do oceny spełniania warunku udziału w tym postępowaniu dot. posiadanej wiedzy 

i  doświadczenia. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zakupu  

i dostawy materiałów promocyjnych, oznakowania oraz tablic magnetycznych na potrzeby 

Oddziału ds. Cudzoziemców. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

 

Termin realizacji  zamówienia:  

- max. 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena oraz termin realizacji zamówienia. 

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w oparciu o podane 

niżej kryteria wyboru i która uzyska najwyższą ilość punktów: 

 

1) C = Cena brutto: waga kryterium - 60 % 

• 60 pkt otrzyma oferta Wykonawcy z najniższą ceną, pozostałe oferty - proporcjonalnie 

mniej (według wzoru): 

           cena najniższa 

        C =             ___________________  x 60 pkt = ……. pkt 

       cena badanej oferty 
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2) T =   Termin realizacji zamówienia - waga kryterium -  40 % 
(max. termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy): 

 

max. 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – 0 pkt.  
20 dni – 18 dni – 10 pkt.  
17 dni – 15 dni – 20 pkt. 
14 dni – 12 dni – 30 pkt. 
11 dni i mniej – 40 pkt. 

 

C oraz T – liczba punktów, przyjmuje się, że 1 pkt = 1%  

 

Łączna ilość punktów uzyskanych przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów wyliczona zostanie  

w następujący sposób według wzoru: ilość punktów ogółem = C + T 

 

Wynik: Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zdobędzie najwyższą łączną 

ilość punktów według powyższych kryteriów oceny ofert. 

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów przyznanych w oparciu o podane 

kryteria. Zamawiający pozostawi bez rozpoznania oferty: niekompletne (tzn. oferty w których występują 

braki wymaganych dokumentów w tym brak pełnomocnictwa), niepodpisane, podpisane przez 

nieuprawnione osoby oraz oferty, które nie zostały złożone w formie wymaganej przez Zamawiającego. 

 

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 3 do Zapytania ofertowego). 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

3. Oferta musi być czytelna. 

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, budynek A, piętro III, pokój 332, lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl do dnia 26 maja 2020 r., do godz.12.00. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę m.in.: 

1) złożoną po terminie; 

2) złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu; 

3) niezgodną z treścią Zapytania ofertowego; 

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi; 

5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia; 

mailto:sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl
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6) złożoną niezgodnie ze sposobem składania ofert, 

7) zawiera rażąco niską cenę. 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY 

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V.  

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 

Dodatkowych informacji udziela Kamil Kitowski 

tel. (41) 342-13-44 

e-mail: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1. Wypełniony Formularz ofertowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 

do Zapytania ofertowego. 

2. Wypełniony Wykaz dostaw – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Zapytania 

ofertowego. 

 

3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje korespondencyjnego zawarcia umowy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 
pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji podmiotu, który udziela pełnomocnictwa. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zamówienia, a także 

zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy: 

a. cena złożonej oferty przekroczy środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia;  

b. nie zostanie złożona żadna oferta; 

c. procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia 

uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy. 

6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę w piśmie dot. 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

8. W przypadku braku dofinansowania z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Zamawiający 
zastrzega sobie prawo: 

mailto:sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl


 
 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

                                                                                                                              BEZPIECZNA PRZYSTAŃ           5 
 Projekt nr 19/7-2017/OG-FAMI „Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim” 

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

Projekt nr 20/7-2017/OG-FAMI „Wdrożenie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do obsługi obywateli państw 
trzecich w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i 

Integracji 

 

a) do unieważnienia postepowania, 
b)    do odstąpienia od realizacji zamówienia. 

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UEL 127  

z 23.05.2018, str. 2), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą 

jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,  

e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel.: (41) 342-12-66. 

▪ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować  

się w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przy al. IX Wieków 

Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl. 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

- przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wyboru 

Wykonawcy, zawarcia i realizacji umowy, prowadzenia rozliczeń finansowych, 

- oraz w celu realizacji przez ŚUW obowiązku przechowywania dokumentacji zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

▪ Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO  

oraz art. 10 RODO, wynika w szczególności z następujących przepisów prawa: 

- ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej 

dalej „ustawą Pzp”, 

- aktów wykonawczych do ustawy Pzp, w tym w szczególności z rozporządzenia Ministra 

Rozwoju  z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać 

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

- ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, 

- Kodeksu cywilnego, 

- ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

- ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

▪ Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż  

co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, chyba że będą 

miały zastosowanie zasady ograniczające jawność postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (w tym dostępu do Pani/Pana danych osobowych) wynikające z: 

- art. 8 ust. 3 ustawy Pzp (jeżeli Pani/Pana dane osobowe objęte będą tajemnicą 

przedsiębiorstwa), 

mailto:wojewoda@kielce.uw.gov.pl
mailto:iod@kielce.uw.gov.pl
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- art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (jeżeli będzie to uzasadnione ochroną prywatności  

lub interesem publicznym, Administrator/Zamawiający może nie ujawniać danych 

osobowych,  

w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp  

i wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie  

art. 67 ust. 1 pkt 1 a ustawy Pzp), 

- art. 96 ust. 3b ustawy Pzp (od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w przypadku, gdy Pani/Pan wniesie żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO, powodujące ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole  

i załącznikach do protokołu, Administrator/Zamawiający nie udostępnia tych danych (może  

je tylko przechowywać), chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (czyli: osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę lub w celu ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego). 

▪ Ww. zasady ograniczające jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie mają 

zastosowania do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa do wykonywania 

czynności kontrolnych u Administratora/Zamawiającego (np. Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych, NIK, KAS). 

▪ Podmioty uprawnione do obsługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

▪ Operator pocztowy lub firma kurierska (tylko w zakresie nazwy Wykonawcy i danych adresowych). 

▪ Podmioty przetwarzające - czyli podmioty, którym Administrator/Zamawiający powierzył lub 

powierzy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 28 RODO, 

w związku z umową na świadczenie usług w zakresie: 

- obsługi systemów informatycznych ŚUW, 

- ochrony mienia i osób (tylko w zakresie Pani/Pana wizerunku, jeżeli będzie Pani 

przebywała/będzie Pan przebywał na terenie siedziby ŚUW), 

- brakowania dokumentacji niearchiwalnej stanowiącej akta sprawy postępowania 

o  udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie uzyskanej zgody dyrektora właściwego 

Archiwum Państwowego, po upływie okresu jej przechowywania wynikającego z Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt. Zakres danych przekazany podmiotom przetwarzającym, 

ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze 

świadczonymi usługami. Odbiorców tych danych obowiązuje klauzula zachowania poufności 

pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

▪ Pani/Pana dane osobowe: 

- zawarte w dokumentacji papierowej - będą przechowywane przez okresy wskazane  

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który Administrator/Zamawiający zobowiązany jest 

stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
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i archiwach oraz zgodnie z odpowiednimi wytycznymi w zakresie zamówień 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

- będą zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych przez okres wskazany przez 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz udostępniane na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Administratora/Zamawiającego. 

▪ Przysługuje Pani/Panu prawo wnioskowania do Administratora Zamawiającego o realizację 

następujących praw wynikających z RODO: 

- prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) w przypadku,  

gdy wykonanie tego prawa przez Administratora/Zamawiającego wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, możemy od Pani/Pana zażądać wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub daty zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia, 

- prawa do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO) z tym że skorzystanie 

przez Panią/Pana z tego prawa: 

- nie będzie skutkowało zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, 

             - oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników, 

- prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych (art, 18 RODO), przy czym przepisy 

prawa mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy 

Pzp wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu), 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

▪ W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło  

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania. 

▪ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z ww. przepisów 

prawa. Konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego i brak możliwości realizacji przez Administratora/Zamawiającego 

ciążących na nim obowiązków prawnych. 

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności 

obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 ust. 1 i 2 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. 

Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, 

gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami 

(vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 
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Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej 

jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik  

do dokumentacji postępowania, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie. 

 

Załączniki zapytania ofertowego: 

 

1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem 

przez Zamawiającego danych osobowych w związku z przesłaniem niniejszego Zapytania 

ofertowego. 

2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy. 

4. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz dostaw. 

5. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Projekt umowy. 

 

 

 

.............................................                                                 .................................................. 

                (data)                                                          (podpis osoby prowadzącej procedurę, 

                                                                                      działającej w imieniu Zamawiającego) 

 


