Opole, dnia 2 czerwca 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.2019, poz.2019 ze zm.) na
„ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ PORĘCZY DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU NA WIDOWNI AMFITEATRU”

1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
ul. Piastowska 14a, 45-082 Opole
tel. 77/4531127; e-mail: zamowienia@ncpp.opole.pl, www.ncpp.opole.pl
Zamówienie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury”. W niniejszym postępowaniu ofertę i inne informacje Zamawiający i wykonawcy
przekazują drogą elektroniczną.

2.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zakup specjalistycznej poręczy dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z usługą montażu na widowni Amfiteatru

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZAKRES PRAC
Poręcz w postaci rury wykonanej ze stali nierdzewnej, zamontowanej na dystansach ze stali nierdzewnej,
przymocowanych od góry muru oporowego. Wymiar poręczy:
1) część pierwsza: dł. 17 m, grubość rury 2mm, średnica 48 mm
2) część druga : dł. 14 m, grubość rury 2mm, średnica 48 mm.

4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

20 dni od daty złożenia zamówienia.
5.

SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY:
1)
2)
3)
4)

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną pisemnie w języku polskim
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Oferta winna zawierać:
− nazwę, dane adresowe, NIP wykonawcy, tel. kontaktowy i adres e-mail;
− wskazanie ceny brutto wykonania całości zamówienia, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT;
− winna być opatrzona datą sporządzenia i pieczątką firmową;
5) Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich.
6) Oferta musi być podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
6.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca przesłał ofertę w formacie PDF na adres e-mail a.anger@ncpp.opole.pl
do dnia 16 czerwca 2021 r. do godz. 1500

7.

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:
Zamawiający dokona oceny ofert według kryterium i wagi tego kryterium: cena oferty 100%

Porównaniu ofert będzie służyła cena brutto wykonania całości zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta wykonawcy oferującego najniższą cenę.
8.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto wykonawcy w terminie do 14 dni
od daty otrzymania faktury.

9.

OSOBA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Arkadiusz Anger tel. 77/4531127 wew. 26, e-mail: a.anger@ncpp.opole.pl
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10. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne
ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wyboru najkorzystniejszej oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
13. KLAUZULA INFORMACYJNA 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 (dalej zwanym RODO) informuję, że:
1.

Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach ofert dotyczących prowadzonego postępowania
jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z Opola. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: IOD@ncpp.opole.pl.

2.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem
prawnym ciążącym na Administratorze z mocy ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa,
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
130 000 zł, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 1 czerwca 2021 r.

3.

Państwa dane będziemy przetwarzać przez 5 lat od zakończenia postępowania dotyczącego zamówienia w celu
udokumentowania decyzji podejmowanych w zakresie wydatków publicznych oraz w celach archiwizacyjnych,
przez okres trwania gwarancji lub do ustania ewentualnych roszczeń.

4.

Państwa dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług,
w szczególności dostawcy usług hostingu, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, konsultacyjne i audytowe
oraz podmiotom świadczącym obsługę prawną. Podane dane osobowe mogą być ujawniane organom
i podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa, także w trybie dostępu
do informacji publicznej. Ponadto dane Oferenta, z którym Zamawiający podpisze umowę mogą być publikowane
na stronie www. Administratora i podmiotowej BIP.

5.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania*, prawo ograniczenia ich
przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

6.

Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO), a także na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

8.

Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieważność oferty,
niemożność jej rozpatrzenia i ewentualnego zawarcia umowy.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania ofertowego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: 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.

Dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki
Rafał Poliwoda
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