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01/Kom/02/2022/ZP 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: 
dostawę  sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Nowym Targu 
 

Postępowanie   o  wartości    szacunkowej   mniejszej   od  kwoty 130 000 zł   prowadzone  
jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2021. 1129 t.j. ze zm.) w procedurze zapytania ofertowego. 
 
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 
1.1. Adres Zamawiającego: 

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ,                                
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 

1.2. Adres internetowy (URL): http://mzk.nowytarg.pl/ 
1.3. Adres poczty elektronicznej: mzk@nowytarg.pl 
1.3 Dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu. 
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 (specyfikacja) do 

niniejszego zaproszenia. 
2.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot:  30200000-1   - Urządzenia komputerowe 
 

3. Wymagany termin realizacji umowy:  15 dni od daty zawarcia umowy. 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 
4.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 
Cena                      - 80% = 80 pkt. 
Okres gwarancji    - 20% = 20 pkt. 

4.2 Kryterium „Cena” będzie oceniane na podstawie łącznej ceny oferty brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu 
„Oferta”. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 punktów. Punkty zostaną 
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona wg następującego wzoru: 
C = C min./Co x 80 pkt. 
gdzie:  C min. - łączna cena oferty najtańszej 
            Co - łączna cena oferty ocenianej 

4.3 Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej 
przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta”. 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przyznane punkty zostaną 
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zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji” zostanie obliczona według 
następującego wzoru: 

G = Go/Gmax x 20 pkt 
gdzie: 
Go - okres gwarancji podany w ofercie ocenianej (liczony w miesiącach) 
Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert (liczony 
w miesiącach) 
Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące. 
Maksymalny okres gwarancji: 60 miesięcy. 
Zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 
miesiące i musi zostać zadeklarowany, podany, określony w pełnych miesiącach. 
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 
miesiące albo niezadeklarowania, niepodania, nieokreślenia przez Wykonawcę okresu 
gwarancji Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści SWZ. 
Maksymalny okres gwarancji za jaki Zamawiający będzie przyznawał punkty w tym 
kryterium wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu 
gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę 
punktów jak za okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. 

4.4 Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie 
największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 
P = C + G 
gdzie: 
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej, 
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”. 

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 
5.1. Wzór umowy (załącznik Nr 1) 
5.2. Formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik Nr 2). 
5.3. Specyfikacja (załącznik Nr 3) 
5.4. Dokument gwarancyjny (załącznik Nr 4) 

6. Opis przygotowania załączonych do oferty dokumentów 
6.1. Formularz oferty oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z aktem 
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

6.2. Jeżeli Formularz oferty i załączniki zostaną podpisane przez ustanowionego 
pełnomocnika, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego jego 
uprawnienia do składania oferty (pełnomocnictwo). 

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
Oferowana cena brutto powinna zawierać obowiązujący podatek VAT od towarów i 
usług oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją umowy. Cenę należy podać 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Miejsce i termin złożenia oferty: 
8.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7.03.2022 r. do godz. 11:00 w wersji 
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elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym na adres: mzk@nowytarg.pl, lub za 
pośrednictwem kuriera bądź operatora pocztowego na adres Zamawiającego. 

8.2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę (w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem 
kuriera bądź operatora pocztowego) winno być zaadresowane do Zamawiającego i 
opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób 
następujący: 
„Oferta na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Nowym Targu” 

8.3. Otrzymanie oferty w jednej z wyżej wymienionych form z zachowaniem wyznaczonego 
terminu będzie potraktowane jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia 
oferty. 

9. Osoby uprawnione do kontaktów: 
- Robert Chowaniec ,   tel. 18 2665882  

10. Informacja dotycząca zawarcia umowy:  
10.1. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje o złożonych ofertach 

i ofercie najkorzystniejszej. 
10.2. Po wyborze oferty z Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie do unieważnienia postępowania bez 
podawania przyczyn. 

12. Klauzula informacyjna 
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Nowym 
Targu 
Adres: ul. osiedle Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ 
1)   numer telefonu 18 266 58 82  
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.nowytarg.pl 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.  

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 
archiwalnych.   

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem 
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
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- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa 
 
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane 
dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 
możliwości zawarcia umowy. 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych.  
 
Załączniki: 
 

1) Wzór umowy 
2) Formularz ofertowy 
3) Specyfikacja 
4) Dokument gwarancyjny 
 

 
 
 

Zatwierdził: 
 

 Dyrektor MZK w Nowym Targu 
 

   Robert Chowaniec 
 


