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Numer sprawy: DZ/34/2020/PP  
Nr. arch. DZ/210/468/20 
 

         Warszawa, dnia 23.06.2020 r. 
 
 
 

Zaproszenie do składania ofert zwane dalej „Zaproszeniem” 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia 
zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm.) 
 

 

I. Przedmiot Zamówienia: 

Dostawa 120 sztuk smartfonów Samsung A41 na potrzeby prac badawczo-rozwojowych, tj. 
eksperymentów rekrutacyjnych realizowanych w ramach projektu Telemetria Polska 

 

II. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Szachowa 1 
04-894 Warszawa 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Dostawa 120 sztuk smartfonów Samsung A41 na potrzeby prac badawczo-rozwojowych, tj. 
eksperymentów rekrutacyjnych realizowanych w ramach projektu Telemetria Polska 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Zaproszenia (OPZ). 

3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik 
nr 3 do Zaproszenia. 

IV. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia umowy. 

 

V. Kryteria oceny ofert:  
Cena brutto oferty – 100% - 100 pkt. 
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.  

 

VI. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na następujące adresy e-mail:  
dz@il-pib.pl oraz D.Gacon@il-pib.pl 

 

w terminie do dnia 29.06.2020 r. godz. 11.00 

 

1. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim, która musi obejmować całość 

przedmiotu zamówienia. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści warunków  zawartych w 

dokumentacji postępowania.  

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Wymaga się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę niepodpisaną uważać się będzie za niezłożoną. 

5. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty winno być dołączone 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

6. W przypadku dołączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w innym języku niż 

język polski, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zaproszenia, 

2. Warunki gwarancji producenta urządzeń 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
W sytuacji, gdy oferta nie będzie zawierała dokumentów rejestrowych, Zamawiający pobierze 
elektronicznie w/w dokumenty odpowiednio z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej  
Ewidencji  i Informacji o działalności Gospodarczej bez wzywania do ich uzupełniania. 

 
Klauzula 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), dalej „RODO” Instytut Łączności - PIB informuje, 
że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Łączności – Państwowy Instytut 
Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora IŁ. 

2. Instytut Łączności - PIB wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@itl.waw.pl   
lub pod nr. telefonu 22 5128-457. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy ww. dostaw, nr 
sprawy: DZ/34/2020/PP oraz w wykonaniu przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i jest niezbędne dla zawarcia umowy. 

5. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty wykonujące zadania kontrolne 

względem Administratora. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: co najmniej 5 lat liczonych od dnia 

rozliczenia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 
8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 
9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia 

danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest m.in. art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

Jednocześnie Instytut Łączności-PIB przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 13 lub art. 14 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 wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em/liśmy w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych 
zobowiązań wobec stron.  
  
Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej może zaprosić Wykonawców, którzy spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania oraz złożyli zgodną z 
wymaganiami dokumentacji postępowania ofertę - do negocjacji.  
 

Przedmiotem negocjacji może być wysokość zaoferowanej ceny, z zastrzeżeniem, iż cena oferty złożonej w 
wyniku negocjacji, nie może być wyższa niż złożona w pierwotnej ofercie.  
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
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Osoby do kontaktów: 
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 w sprawach merytorycznych:  
Andrzej Piekut tel. (22) 5128-445, e-mail: A.Piekut@il-pib.pl 

 w sprawach formalnych:  
Karolina Kęsik tel.(22) 5128 – 305, e-mail: K.Kesik@il-pib.pl  
w godz.: 8.00 - 14.00  
 

 

 

 

 

 
………………………………. 

Podpis Zamawiającego 
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