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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Stała konserwacja sieci elektrycznej, bieżące naprawy urządzeń elektrycznych oraz wykonywanie 
drobnych prac adaptacyjnych elektrycznych w dwóch budynkach, pozostających w zarządzie Ośrodka Edukacji Informatycznej i 
Zastosowań Komputerów w Warszawie (dalej OEIiZK w Warszawie) 

Słownik zamówień (CPV) : 50710000-5 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji 
budynkowych 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 

Try postępowania: Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych  

Opis przedmiotu 
zamówienia: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Termin wykonania 
zamówienia I – XII 2022 – 12 miesięcy stałej konserwacji. 

Termin złożenia ofert:  26.11.2021 r. 

Warunki udziału w 
postępowaniu ofertowym: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

a) poprzez osoby zdolne do wykonania zamówienia rozumie się: 1 (jedną) osobą, która 
będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, podaną z imienia i nazwiska, która 
posiada uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany 
będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:  

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich (wzór wykazu 
został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania tj. formularzu oferty) 

b) b) dokumenty stwierdzające, że osoby (min. 1 osoba), które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają aktualne na dzień składania ofert uprawnienia do o 
których mowa w pkt. 1 a) powyżej. 

Kryteria oceny ofert / 
procentowy udział 
kryterium: 

Cena – 100% 

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia w tym podatek VAT. 
Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom Zamawiającego 
określonym w Zapytaniu Ofertowym i będzie zawierała najniższą cenę 

Forma składania ofert: Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: zp@oeiizk.waw.pl  

Opis sposobu 
przygotowania oferty: •  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

•  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny; 

Wymagane dokumenty: 
•  Wraz z ofertą na druku zgodnym z wzorem formularza oferty (załącznik nr 3), Wykonawca 

składa odpowiednia oświadczenia, w tym o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w związku 
z prowadzonym przez OEIiZK w Warszawie postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
 

Pozostałe informacje: 

• Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, lub o unieważnieniu postępowania, 
Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej; 

• w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe 
Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione; 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny; 

• w postępowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego a także członkowie ich 
najbliższych rodzin; 
 

Informacje w sprawie 
kontaktu: Pytania należy składać w wersji elektronicznej na adres: zp@oeiizk.waw.pl 

mailto:zp@oeiizk.waw.pl


ZATWIERDZIŁ KIEROWNIK 
ZAMAWIAJĄCEGO Jan Aleksander Wierzbicki – Dyrektor OEIiZK w Warszawie 

 
Treść klauzuli informacyjnej 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówień 
publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto, jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów w Warszawie (OEIiZK), z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa oraz siedzibą przy ul. 
Nowogrodzkiej 73, 02-006 Warszawa. 

2. Dane kontaktowe. 
W przypadku jakichkolwiek żądań i pytań dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z kierownikiem Działu 
Organizacyjnego pod numerem telefonu: 22 579 41 46. 
Mogą Państwo także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: 
• na adres poczty elektronicznej: iod@oeiizk.waw.pl,  
• telefonicznie na numer: 22 626 83 90, 
• listownie na adres siedziby głównej administratora. 

3. Cel przetwarzania oraz podstawy prawne. 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na administratorze z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu przeprowadzenia przez administratora postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto. 

4. Okres przechowywania danych. 
Dokumentacja zamówień publicznych, do przeprowadzenia których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jest przechowywana przez okres 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego, następującego po roku, w 
którym prowadzone było dane postępowanie. Okres ten może być przedłużony  
o czas niezbędny dla dokonania trwałego zniszczenia tej dokumentacji. 

5. Odbiorcy danych. 
Państwa dane – pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – mogą zostać przekazane 
(udostępnione) osobom lub podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów, 
zawartych przez Administratora. 

6. Realizacja praw. 
Posiadają Państwo: 
• prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą 
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 
Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Obowiązek podania danych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia ww. postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
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