
 

Prandocin, dnia 01.12.2021 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na dostawę sprzętu / pomocy dydaktycznych / oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi 

Królowej w Prandocinie - wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie  
w nowoczesne rozwiązania edukacyjne w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

I. NAZWA I ADRES: 

I ZAMAWIAJĄCEGO: 
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie  
Prandocin 64A, 32-090 Słomniki 
Adres strony internetowej: www.zsprandocin.pl  
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej czynna pon. – pt. w godz. 7.15 – 15.15 

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia poniżej 
130 000 zł netto na podstawie Zarządzenia Nr 29/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej 
w Prandocinie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota 130 000,00 zł do których ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 
dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 2019) nie stosuje się. 

III. NAZWA ZAMÓWIENIA: 
Dostawa sprzętu / pomocy dydaktycznych / oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w 
Prandocinie - wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie  w nowoczesne 
rozwiązania edukacyjne w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu / pomocy dydaktycznych / oprogramowania do Szkoły 
Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie - wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi 
Królowej w Prandocinie w nowoczesne rozwiązania edukacyjne. 
2. Zakres i opis zamówienia określa szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2  
do specyfikacji zamówienia. 

 VI. INFORMACJA O MIEJSCU, TERMINIE I ZASADACH UZYSKIWANIA SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA:  
Dokumentacja postępowania dostępna jest nieodpłatne na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.zsprandocin.pl  
Na wniosek (ustny lub pisemny) Wykonawcy dokumentację zamówienia można otrzymać również drogą  
e-mailową, wnioski o przesłanie dokumentacji należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 12 388 10 03 lub 
elektronicznie na adres e-mail: zsprandocin@interia.pl najpóźniej do 09.12.2021 r. do godz. 9.00. 
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VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta w wersji papierowej powinna być dostarczona osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłana za 
pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres: Prandocin 64A, 32-090 Słomniki, dopuszcza się również przesłanie 
oferty drogą elektroniczną, tj. e-mailowo na adres zsprandocin@interia.pl  - do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 
10.00 (decyduje data i godzina wpływu). Przy czym oferta przesłana drogą elektroniczną powinna być przesłana 
w postaci pliku pdf, który musi być zabezpieczony hasłem. Hasło do pliku należy przekazać drogą elektroniczną 
na adres zsprandocin@interia.pl w dniu 10 grudnia 2021 r. w godz. od 10:01 do 10:29, czyli po upłynięciu 
terminu składania ofert, a przed terminem otwarcia ofert. 

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej, Prandocin 64A,  
32-090 Słomniki, gabinet dyrektora szkoły, w dniu 10.12.2021 r. o godz. 10:30 

IX. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
Wykonawco!!! 
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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 
1. Po złożeniu oferty w postępowaniu bądź złożeniu zapytania do SZ administratorem Twoich danych osobowych 
w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Prandocinie, Prandocin 64A, 32-090 Słomniki, 
będzie Dyrektor Szkoły, kontakt mailowy pod adresem: zsprandocin@interia.pl  
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty 
elektronicznej (adres mailowy: iod.slomniki@gmail.com )  
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: 
a) wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
b) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  
w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,  
c) zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu 
ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 
4. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: nazwa obejmująca imię i 
nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres e - mail 
oraz telefon. 
5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji 
publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.  
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w: 
a)      pkt 3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy, 
b)      pkt 3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych, 
c)      pkt 3 c) będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 
8. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 
9. Nie przysługuje Ci prawo do usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 
10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,  
że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zawartej 
umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy. 
12. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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