
ZAPYTANIE  OFERTOWE  4 /Wł,iI/2022

Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej  iinienia  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z  siedzibąw Nowy+n  Sączu  (Zaxnawiający)  zwraca  się uprzejmie  z prośbą  o przedstawienie  oferty  obejmującej
świadczenie  usług  pocztowych  w  obrocie  krajowym  i zagranicznym  dla  potrzeb  KarpackiegoOddziału  Straży  Granicznej.

I.  Tryb  postępowania:

1. Niniejsze  zapytanie  nie  stanowi  oferty  w  myśl  ait.  66 Kodeksu  Cywilnego.

I[ Określenie  przedmiotu  zamówienia:

Opis  przedmiotu  zamówienia  zawarty  jest  w  załączniku  iu' 1 do zapytania  ofertowego.

KodwgWspó1negoSłownikaZmnówieńCPV:  64110000-0

I[I-  Okres  realizacii  zamówienia
Okres  realizacji  zamówienia  -  od 2 styeznia  do 31 grudnia  2023r.

IV.  Kryteria  wyboru  oferty  naikorzystnieiszei:

1.  Cena  brutto-100  !'o

2. Za najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  w której  Wykonawca  przedstawi  najniższą  cenę  określoną
jako  cena  bnitto  wg  Załącznika  Nr  3 .

V. Sposób  przygotowania  ofert:

Każdy  Wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę.
Oferta  ma  być  sporządzona  w  języku  polskim,  w  sposób  czytelny  oraz  podpisana  przezuprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.

Ofertę należy sporządzić według druku ,,Forrmdarz Ofertowy".
Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z przygotowaniem  i złożeniem  oferty.
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na sldadanie  ofert  częściowych.
Zainawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  oferty  wariantowej.
Wykonawca  musi  uwzględnić  w cenie  oferty  zawrzeć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla  prawidłowego
i pełnego  wykonania  zamówienia,  jak  również  zawrzeć  wszelkie  opłaty  i podatki  wynikające
z obowiązujących  przepisów.

VI.  Termin  i sposób  składania  ofert:
1.  Termin  składania  ofert:  30 listopada  2022  roku,  do  godz.14oo.
2.  Miejsce  składania  ofert:  Kaipacki  Oddział  Straży  Granicznej  im. 1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich,

33-300  Nowy  Sącz,  ul. 1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5.
3. Sposób  składania  ofert:  mailem  na  adres:  irena.wozniak@!strazgraniczna.pl.  Zamawiający

dopuszcza  moźliwość  składania  ofert  w  formie  pisemnej,  osobiście  lub  pocztą  na adres  podany  w  pkt.2
z dopiskiem  na kopercie  ,,ofeita  na świadczenie  usług  pocztowych".  W przypadku  sldadania  ofert
w  formie  pisemnej,  decyduje  data  wpływu  oferty  do siedziby  Karpackiego  Oddziału  Straży  Granicznej.

VII.  Warunki  realizacji  zamówienia:

1.  Warunki  realizacji  zamówienia  zostały  zawarte  w załączniku  m  I do zapytania  ofertowego.
2. Przy  realizacji  zamówienia  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  porozumiewania  się z Wykonawcądrogą  mailową  oraz  za pomocą  telefonów.
3. Zamawiający  zapewni  ze  swojej  strony  bieżącą  współpracę  oraz  gotowość  do  udzielania

dodatkowych  infortnacji  i wyjaśnień  odnośnie  problemów  i wątpliwości  mogących  się pojawić  naetapie  realizacji  zamówienia.

4.  Płatność:  częściowa  przelewem  na podstawie  fakhir  wystawianych  po  zakończeniu  kolejnegomiesiąca  wykonywania  usługi.



VIII.  Pozostałe  warunki:

1.  Zamawiającymożezakończyćpostępowaniebezwybraniaofertynajkorzystniejszej,gdyżadnaze

złożonych  ofert  nie  odpowiada  warunkom  postępowania.

2. W celu  zapewnienia  porównywalności  wszystkich  ofert  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do

skontaktowania  się  z właściwymi  Oferentami  w celu  uzupełnienia  lub  doprecyzowaia  ofert.

1. W tolcu badania  i oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od oferentów  dodatkowych  wyjaśnień

dotyczących  treści  złożonych  ofert.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  rezygnacji  z udzielania  zamówienia  bez  podania

przyczyny  rezygnacji.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do zmiany  warunków  niniejszego  zapytania  przed  upływem

terminu  składania  ofert.  W  przypadku  wprowadzenia  ew.  zmian,  informacja  zostanie

umieszczona  na  stronie  internetowej  znajdującej  się  pod  adresem

http://www.karpacki.strazgraniczna.pl  w zakładce  zamowienia  publiczne/zapytania  ofertowe.

4. W przypadku,  gdy  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie  uchylał  się od zawarcia

umowy  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofeit  bez

przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i oceny.

5. Zamawiający  zastrzega  możLiwość  poprawy  oczywistych  omyłek  rachunkowych  w  złożonych

ofertach.

IX.  Informacie  końcowe:

l)  OsobąuprawnionądokontaktuzWykonawcamizramieniaZamawiającegojest:

Irena  Woźniak:

- tel.  18-415-30-97,  785-903-650,

- e-mail:  irena.wozniak@strazgraniczna.pl

- kontakt  od  poniedziałku  do  piątku  w godz.  od 7:30  do 15:30.

2)  Informację  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  umieści  na stronie  internetowej

znajdującej  się  pod  adresem  http://www.karpacki.strazgraniczna.pl  w zakładce  zamowienia

publiczne/zapytania  ofertowe.

3)  Zgodnie  z art. 13 ust. 1i2  rozporządzenia  Parlamenhi  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",

Zamawiający  informuje,  że:

a)  administratorem  danych  osobowych  pozyskanych  w  przedmiotowym  postępowaniu  bezpośrednio

od osób  fizycznych  jest  Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej  imienia  1 Pydku  Strzelców

Podhalańskich  z siedzibą  w Nowym  Sączu,  ul. / Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5, 33-300  Noyvy

Sącz,

b)  inspektorem  ocbrony  danych  osobowych  w Karpackirn  Oddziale  SG jest  Naczelnik  Wydziału

OchronyInfonnacji,  adres  e-mail:  łod.woi.kaosg(a)ytrazgranicpia.pl.

c)  w/w  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit.  C RODO  w celu  związanym

z przeprowadzeniem  przedmiotowego  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego

irealizacji  umowy,

d)  odbiorcami  w/w  danych  osobowych  będą  osoby  lub podrnioty,  którym  udostępniona  zostanie

dokumentacja  postępowania  na podstawie  ustawy  z dnia 6 września  2001r.  o dostępie  do

informacji  publicznej.

e)  w/w  dane  osobowe  be,dą  przechowywane  przez  okres  5 lat  od  dnia  zakończenia  postępowania

o udzielenie  zamówienia,  a jeżeli  czas trwania  umowy  przekracza  5 lat, okres  przechowywania

obe3mu3e cały czas tn'vania umowy,

f)  obowiązek  podania  danych  osobowych  (pozyskanych  przez  Zamawiającego  bezpośrednio  od  osób

fizycznych  w  przedrniotowym  postępowaniu)dotyczących  tych  osób  jest  wymogiem,  związanym

z udziałem  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  późniejszą  realizacją

umowy,

g)  na stronie  internetowej  Karpackiego  Oddziału  Straży  Grarńcznej  w zakładce  dotyczącej

przedrniotowego  postępowania,  zostanie  umieszczona  infortnacja  o udzieleniu  zamówienia,  która

obejmuje  dane  firmy  i cenę  ofertową

h)  w  odniesieniu  do  w/w  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób

zautomatyzowany,  stosownie  do art. 22 RODO,



i) osoby  fizyczne,  których  dane osobowe  Zamawiający  pozyskał  bezpośrednio  w przedmiotowym

postępowaniu  posiadają:

- na podstawie  art. 15 RODO  -  prawo  dostępu  do własnych  danych  osobowych,

- na podstawie  art. 16 RODO  -  prawo  do sprostowania  własnych  danych  osobowych:

- na podstawie  art. 18 RODO  -  prawo  żądania  od administratora  ograniczenia  przetwarzania

własnych  danych  osobowych  z zastrzeżeniem  przypadków,  o których  mowa  w art. 18 ust. 2
RODO",

- prawo  do wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu  Ocłu'ony  danych  Osobowych,  gdy  osoba,  której

dane dotyczą  uzna,  że przetwarzanie  jej  danych  osobowych  narusza  przepisy  RODO,

j)  osobom  fizycznym,  których  dane  osobowe  Zamawiający  pozyskał  bezpośrednio
w przedmiotowym  postępowaniu  nie  przysługuje:

- w związku  z art. 17 ust. 3 lit.  b, d lub e RODO  -  prawo  do usunięcia  danych  osobowych,

- prawo  do przenoszenia  danych  osobowych,  o którym  mowa  w art.20  RODO,

- na podstawie  art. 21 RODO  - prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż

podstawą  prawną  przetwarzania  ich  danych  osobowych  jest  art. 6 ust. 1 lit.  c RODO

Wykaz  załączników:

Załącznik  nr  l-  Opis  przedmiotu  zamówienia.

Załącznik  Nr  2- Istotne  warunki  umowy

Załącznik  Nr  3 - Formularz  ofertowy

A i i birosr..n.«ma

' Wyjaśnienle: skorzystanie z prawa  do sprostowania  nie może skutkować  zmianą  wyniku  postepowania  o udzielenie
zamówienia  publicznego,  ani zmianą  postanowień  umowy

*" Wyjaśnienie:  prawo  do ograniczenla  przetwarzania  nie ma zastosowania  w odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu
zapewnlenia  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  członkowsklego.




