Zaproszenie do złożenia oferty
Sz-351-242/2020
I.

Dane Zamawiającego

Zamawiający - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin,
Tel. 91 4340279, Fax 91 43 40 129
II.

Postanowienia ogólne

1. Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę, która nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro, zamówienie będzie
realizowane na podstawie art. 4 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t. - ze zm.).
2. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty Wykonawcę który wykona przedmiot zamówienia
zgodnie z zasadami i warunkami określonymi przez Zamawiającego.
3. Przekazanie Zaproszenia do składania ofert, jak też i otrzymanie w wyniku tego zaproszenia
oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez UŻŚ w Szczecinie
i nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej, bez prawa do
odszkodowania po stronie Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.
4. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia składania ofert.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość
zamówienia.
6. KOD CPV: 48321000-4.
III.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy zakupu licencji:
 - Rhinoceros 7 dla Windows
 - Orca3D V2 (poziom I) Floating
 - Metashape Standard Edition
IV.

Termin wykonania zamówienia

Do dnia 23.12.2020 r.
V.

Sposób przygotowania oferty

1. Pisemną ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć na wzorze stanowiącym
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty.

2. Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia
składania ofert oraz odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.
VI.
Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie) należy przesłać na adres
Zamawiającego lub złożyć osobiście do 15.12.2020 r.
2. Miejsce składania ofert: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207
Szczecin, sekretariat pok. nr 29.
3. Kopertę należy opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować i opisać
według poniższego wzoru:
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
Zakup licencji
Numer sprawy: Sz-351-242/2020
4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej. W takim
przypadku wszystkie dokumenty składające się na ofertę, należy zeskanować i przesłać
na adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl w terminie o którym
mowa w pkt 1.
5. UWAGA – W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta - uznana za ofertę
najkorzystniejszą – złożona została za pośrednictwem poczty elektronicznej –
Wykonawca taki będzie zobowiązany przedłożyć złożoną ofertę w oryginale (forma
pisemna).
VII.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr
1 do Zaproszenia do złożenia oferty.
2. Wykonawca jest zobowiązany podać ceny netto oraz brutto (wraz z należnym podatkiem). Ceny
muszą być podane w złotych polskich i być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena łączna brutto podana w formularzu oferty stanowi ostateczną cenę brutto za wykonanie
całości zamówienia.
VIII. Kryteria wyboru oferty
Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena - waga kryterium 100%. W przypadku
Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz osób
fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej
Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub
państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub
niezawierająca umów ze zleceniobiorcami jest zobowiązana do kalkulacji ceny za
przedmiot zamówienia w taki sposób, aby uwzględniała przynajmniej minimalną stawkę

godzinową ustaloną na podstawie art. 2 ust. 3a, 3b i art. 5ustawy z dnia 10.10.2002r. o
minimalny wynagrodzeniu (Dz. U. z 2015 poz. 2008 t.j. z późń. zm.)
Ocena w tym kryterium będzie dokonywana wg następującego wzoru:
Najniższa zaoferowana cena spośród złożonych ofert
------------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 100 %
Cena zaoferowana w ofercie badanej

IX.

Informacje dodatkowe

1. Przekazanie Zaproszenia do składania ofert, jak też i otrzymanie w wyniku tego zaproszenia
oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez UŻŚ w Szczecinie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty
najkorzystniejszej, bez prawa do odszkodowania po stronie Wykonawców ubiegających się
o uzyskanie zamówienia.
3. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
4. Oferty nie spełniające warunków Zaproszenia do złożenia oferty, wypełnione błędnie,
dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207
Szczecin, pl. S. Batorego 4, e-mail: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl, telefon: 91 43 40 279,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
z uwzględnieniem następujących danych teleadresowych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70207 Szczecin, pl. S. Batorego 4, e-mail: iod@szczecin.uzs.gov.pl, telefon: 91 43 40 279;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy odrębne.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(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);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora; organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

Wykaz załączników do Zaproszenia do złożenia oferty:
Wykaz załączników do Zaproszenia do złożenia oferty :
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – klauzula RODO.

Zatwierdzam

…………………………………….

