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BA.2601.6.2022 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

na wykonanie dostawy*, usługi*, roboty budowlanej* której wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych kwoty poniżej 30000 euro 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie 

ul. 8-go Marca  5 

35-959 Rzeszów 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 szt. zestawów komputerowych (jednostka centralna  

+  monitor  + klawiatura + mysz ) wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i 

biurowym 

 

Rodzaj zamówienia: Dostawa 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zawarte jest w Załączniku nr 1 

– Opis przedmiotu zamówienia 

 

Wspólny słownik zamówień  

CPV 30236000-1 

CPV 30231300-0 

CPV 30237200-1 

CPV 30237460-1 

CPV 48920000-3 

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): nie 

 

Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2022 r. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

Cena - 100% 

V. SPORZĄDZENIE OFERTY: 

1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w terminie do dnia 09.12.2022 r. w formie: 

a. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów, sekretariat – pok. 102; 

b. w wersji elektronicznej na adres e-mail: ba@wiih.rzeszow.pl; 

c. na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /WIIHRzeszow/skrytka 

mailto:ba@wiih.rzeszow.pl
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2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające zakres tego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

4. W przypadku pytań dotyczących warunków realizacji proszę kontaktować się z: Główną 

Księgową p. Moniką Warzocha, tel. 17 862 14 53 wew. 19 w godz. 8:00-14:00. 

5. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu stanowiącym integralną część są: 

a. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1; 

b. Formularz oferty – załącznik nr 2 

c. Ogólne warunki umowy – załącznik nr 3 

6. Oferta musi zostać podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Klauzula informacyjna  

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego 

dalej rozporządzeniem RODO), w związku ze zbieraniem danych osobowych na potrzeby realizacji 

zamówienia, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej (adres: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go  Marca 5, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl, 

numer telefonu: 17-862-14-53 wew. 12, fax 17-853-54-82), zwany dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5, e-mail: 

sekretariat@wiih.rzeszow.pl, telefonicznie: nr tel. 17-862-14-53 wew. 11, fax 17-853-54-82. 

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), celem 

realizacji ww. zamówienia.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom Administratora w celu realizacji 

zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Handlowej oraz innym podmiotom, w tym organom 

państwa zgodnie z ich właściwością, a także podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie umowy powierzenia przez Administratora przetwarzania tych danych. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym 

z  podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania wskazanego w punkcie 3, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia 

obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

Nadto w przypadku pozyskania przez Administratora danych osobowych w sposób inny niż od osoby, 

której dotyczą informuje się, że: 

8) Administrator może przetwarzać dane uzyskane od osób trzecich oraz z ogólnodostępnych 

rejestrów danych dotyczących przedsiębiorców (w tym rejestrów CEIDG i REGON).  

Jednocześnie zobowiązuję Pana/Panią do przekazania ww. informacji osobom, których dane Pan/Pani 

podał/podała. 
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