
Zapytanie ofertowe ECFC.2601.1.4.2020 

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE   Strona 1 z 5 

                                                                                               Toruń, dnia 20.12.2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr ECFC.2601.1.4.2020 

 

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE  zaprasza do składania ofert i wzięcia 

udziału w postępowaniu na: 

„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem”. 

 

 I.  Zamawiający: Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE reprezentowane przez 

P.O. Dyrektora Kazimierza Suwałę, z siedzibą: Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń. 

 

II.   Opis przedmiotu zamówienia: 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem, a w tym: 

1. 4 laptopy z zainstalowanym systemem operacyjnym. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik numer 2 do niniejszego zapytania. 

III.   Kryterium oceny ofert: 

Cena:          100 % 

 

IV.   Warunki wykonania  i rozliczenia umowy: 

1) zgodnie z treścią zapytania ofertowego, 

2) zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi załącznik numer 3 do niniejszego 

zapytania, 

3) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym 

terminie, 

3) po wystawieniu faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności. 

 

V.  Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy dostarczyć w terminie do 30.12.2020 r. 

 

VI.  Sposób przygotowania oferty. 

1. Ofertę w formie elektronicznej (mailem) w postaci skanu podpisanej oferty należy wysłać 

na adres: zamowienia@ecfcamerimage.pl. 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy lub przez 

pełnomocnika. 

3. Ewentualne poprawki w ofercie muszą zostać naniesione czytelnie i winny zostać 

opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. 

4. Oferta winna zostać złożona na załączonym formularzu, załącznik nr 1. 

5. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 21 dni od daty określonej  

w pkt V pkt 1 niniejszego zapytania ofertowego. 
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6. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić lub uzupełnić treść 

zapytania ofertowego w takiej formie, w jakiej zapytanie ofertowe zostało przekazane 

Wykonawcom. 

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Oferta powinna zawierać: Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 

 

VII.   Miejsce i termin złożenia oferty i sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę do dnia 24.12.2020 r. do godz.10:00 można złożyć w formie elektronicznej, e-

mailem (skan podpisanej oferty) na adres: zamowienia@ecfcamerimage.pl. 

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną 

odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty najkorzystniejszej. 

3. Otwarcie ofert jest niejawne. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania  

w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. 

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcą, e-mail: marta@ecfcamerimage.pl  

 

Publikacja wyniku zapytania ofertowego: Zamawiający wybór oferty najkorzystniejszej 

prześle e-mailem wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty i podali w złożonej ofercie 

adres e-mail. 

 

X.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Z Wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa, której wzór zostanie przekazany 

wybranemu w drodze zapytania ofertowego Wykonawcy. 

XI.   Informacja dla wykonawców. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji cenowych z wybranym, 

bądź wybranymi Oferentami. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

3. Unieważnienie postępowania:  

1) Zamawiający w szczególności unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub wszyscy wykonawcy zostali 

wykluczeni; 

b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie 

leży w interesie publicznym lub w interesie zamawiającego, a okoliczności tej nie 

można było wcześniej przewidzieć, lub było to znacząco utrudnione. 

2) O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 
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a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert, podając uzasadnienie. 

 

XII.     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 przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Europejskie Centrum Filmowe 

CAMERIMAGE, w imieniu którego działa Dyrektor, z siedzibą przy ul. Rynek 

Nowomiejski 28 w Toruniu, tel. 608 616 963, e-mail: office@ecfcamerimage.pl. 

Do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych wyznaczony został inspektor ochrony 

danych, z którym możesz się skontaktować e-mailowo na adres: iod@ecfcamerimage.pl. 

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień 

publicznych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. 

udzielenia zamówienia publicznego, 

2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej 

umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest 

usługa, dostawa lub robota budowlana (też umowa o podwykonawstwo), 

3) art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie 

do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. 

podanie nr telefonu, adresu e-mail. 

2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. wykonawcy, 

podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania, 

podatkowe, oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu 

o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora. 

3. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na 

zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty 

świadczące usługi i towary finansowane z funduszu, z których będziesz mógł korzystać jako 

osoby uprawniona. Przekazanie Twoich danych jednakże nastąpić może tylko wtedy, gdy 

zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.   

4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, 

w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania 

i archiwizacji dokumentacji i tak: 

1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 
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2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez czas trwania umowy, do czasu 

przedawnienia roszczeń, 

3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie 

zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo 

do: 

1) dostępu do treści danych, jednakże jeżeli spełnienie obowiązku prawa dostępu do 

danych osobie której dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

2) sprostowania danych; 

3) usunięcia danych, jeżeli: 

a) wycofają zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane 

lub w których były przetwarzane; 

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem 

4) ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale 

są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; wystąpienie 

osoby z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie 

danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem. 

6. Podanie Twoich danych: 

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz 

podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł 

zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa, 

2) jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta 

w dowolnym momencie. 

7. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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8. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

 


