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Katowice, dnia 10 lutego 2022 r. 
 

Nr sprawy: 1/3.2/IT4KAN 
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 
z dn. 10.02.2022 r. 

 
I. INFORMACJE O OGŁOSZENIU 
 
Tytuł zamówienia: Sprzęt IT z oprogramowaniem. 
 
Termin składania ofert:  do dnia 18 lutego 2021 r.  
 
UWAGA: oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Nie przewiduje się publicznego 
otwarcia ofert. 
 
Miejsce i sposób składania oferty 

A. Miejsce: 
1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres: Aleja Walentego Roździeńskiego 188 C,         

40-203 Katowice; w zamkniętej i opisanej kopercie zgodnie ze wzorem:  
   Nr sprawy: 1/3.2/ IT4KAN    
   Dane umożliwiające identyfikację Oferenta 

2. Elektronicznie na adres e-mail: biuro@it4kan.pl, przesyłając skan wypełnionej i podpisanej oferty, w 
tytule wpisując: Nr sprawy: 1/3.2/ IT4KAN lub zamieszczając ofertę w Bazie konkurencyjności: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
  

B. Sposób składania oferty: 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści,  

a kolejne strony powinny zostać ponumerowane i zaparafowane. W przypadku Oferentów 
zagranicznych oferty sporządzone w języku Oferenta muszą zawierać polskie tłumaczenie. 

2. Oferta powinna być tak sporządzona, aby można było stwierdzić zgodność oferty z zapytaniem 
oraz powinna posiadać cenę. 

3. Ofertę należy sporządzić na drukach stanowiących załącznik do Zapytania ofertowego – 
Załącznik 1. Formularz oferty. 

4. Ofertę należy podpisać przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub posiadającą 
pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnika należy załączyć oryginał pełnomocnictwa. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
7. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
8. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta w celu 

uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. 
9. Ofertę zawierającą wszystkie załączniki i oświadczenia należy złożyć w zamkniętej kopercie 

osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) lub przesłać skan wypełnionej i podpisanej 
oferty elektronicznie, na wskazany adres e-mail. 

10. W przypadku składania oferty osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) zamkniętą 
kopertę należy opisać, podając numer sprawy oraz opieczętować lub opisać danymi 
umożliwiającymi identyfikację Oferenta. 

11. W przypadku składania skanu wypełnionej i podpisanej oferty elektronicznie w tytule maila 
należy podać numer sprawy. 
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Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: biuro@it4kan.pl  
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:   
Anna Michno, tel. +48 32 444 67 46, e-mail: anna.michno@it4kan.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00 do 16:00. 
 
Przedmiot zamówienia:  
Sprzęt IT z oprogramowaniem. 
 
Kategoria:  
Dostawy 
 
Podkategoria ogłoszenia:  
Sprzęt IT 
 
Miejsce realizacji zamówienia:  
Województwo: śląskie, Miasto Katowice 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Cel zamówienia: 
Zamówienie udzielane jest w celu realizacji projektu pn.: Wsparcie i monitoring on-line systemów medycznych 
i infrastruktury technicznej w służbie zdrowia i biznesie., współfinansowanego ze środków EFRR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa  III. 
Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP (dalej: Projekt). 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest następujący sprzęt IT wraz z oprogramowaniem: 

1. Serwer 1 szt.  
2. Serwer ze środowiskiem wirtualizacyjnym 1 szt.  
3. Macierz Backup 1 szt.  
4. Zasilacz awaryjny UPS 2 szt.  
5. Monitor 65' 1 szt.  
6. Sprzętowa zapora sieciowa - firewall 1 szt.  
7. Oprogramowanie wsparcia zdalnego 10 szt. 
8. Oprogramowanie monitorujące procesy serwera 1 szt. 

 
 

Parametry funkcjonalne/techniczne: 
Ad.1.Procesor: 2 procesory - Intel Xeon lub równoważne, RAM – 8x 16GB, Dyski 6x SATA 4TB 7.2K RPM, 2x SATA 
480GB SSD, Dwa zasilacze – Hot plug, Redundant Power Supply (1+1), Karta sieciowa Dual-Port 1GbE, System 
operacyjny Windows 2019 Standard lub równoważny, Obudowa RACK. 
 
Ad.2. 2 procesory - Intel Xeon lub równoważne, RAM – 8x 16GB, Dyski 6x SATA 4TB 7.2K RPM, 2x SATA 480GB 
SSD, Dwa zasilacze – Hot plug, Redundant Power Supply (1+1), Karta sieciowa Dual-Port 1GbE, System 
operacyjny Windows 2019 Standard lub równoważny, Obudowa RACK, Wirtualizacja VMware: vSphere 6 
Essentials Plus Kit (max 3 hosty), Obudowa RACK 
 
Ad.3. 12-zatokowy serwer plików NAS, Procesor minimum czterordzeniowy Intel Atom lub równoważny, min. 
8GB pamięci RAM. Możliwość zainstalowania kart sieciowych lub pamięci podręcznej SSD M.2. Wbudowany 
interfejs sieciowy 1Gbit/s z czterema portami DJ-45 oraz funkcja agregacji łączy. Panel użytkownika 
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i oprogramowanie dostępne w pełnej polskiej wersji językowej. Wbudowane systemy zabezpieczeń sieciowych, 
szyfrowanie AES256bit. Wsparcie dla środowisk wirtualizacji takich jak VMware, Citrix, oraz Hyper-V. Obsługa 
Windows AD lub równ. 
 
Ad.4. Podtrzymanie napięcia w trybie ONLINE. Moc minimum 3kVA. Opcja „Zimny start”. Niezbędne 
akumulatory w zestawie. 
 
Ad.5. Typ wyświetlacza: LED. Rozdzielczość: 3840 x 2160. Typ HD: 4K Ultra HD. Długość przekątnej ekranu (cm): 
min. 164. Port USB. Przewodowa sieć LAN (RJ-45). Standard VESA. System operacyjny: Android 
 
Ad.6. Porty 2x WAN oraz 5 przełączanych portów LAN GE. Zapora UTM, która zawiera funkcje: firewall, kontrola 
aplikacji, filtrowanie sieci, VPN oraz IPS. System FortiOS lub równoważny. Prosty w obsłudze system konfiguracji. 
Stała i automatyczna ochrona przed zagrożeniami oraz exploitami. Możliwość bezpiecznego przeglądania 
Internetu – filtrowanie stron, usuwanie potencjalnych zagrożeń, kontrola Anti-Virus oraz Anti-Spam. 
Zabezpieczenie ruchu siec 

 
7. Oprogramowanie wsparcia zdalnego. 

Licencja oprogramowania COTS umożliwiająca pracę z wykorzystaniem zdalnego pulpitu dla co najmniej 
10-ciu jednoczesnych użytkowników. 
Specyfikacja kosztu i funkcjonalność (minimalna): 
Zdalne zarządzanie komputerami – dostęp do zdalnych komputerów i serwerów przez całą dobę, 
Zdalny dostęp – dostęp do danych i programów z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili, 
Biuro domowe – dostęp z domu do komputera w biurze, 
Meetingi online – z udziałem nawet 15 uczestników, 
Sesje szkoleniowe – redukcja kosztów dzięki szkoleniom online, 
Brak konfiguracji do współpracy z zaporami i serwerami Proxy, 
Dźwięk i obraz ze zdalnego komputera, 
Rejestrowanie sesji z audio oraz konwerter do AVI, 
Lista komputerów i kontaktów do połączenia jednym kliknięciem, 
Zestawienie dostępności klientów, 
Czat wieloosobowy, 
Równoczesna praca administratorów dzięki niezależnym identyfikatorom, 
Bezpośrednie połączenie TCP/IP, 
Synchronizacja schowka, 
Kontrola konta użytkownika 
Możliwość wyłączenia podglądu pracy dla zdalnej maszyny, 
Realna możliwość zmiany kierunku zarządzania komputerami, 
Kopiowanie plików metodą przeciągnij i upuść pomiędzy komputerami zestawionym, 
Automatyczne wznowienie połączenia nawet po restarcie klienta, 
Obsługa wielomonitorowa, 
Swobodne skalowanie ekranu, 
Tworzenie grup kontaktów i pamięć parametrów komunikacji dla poszczególnych klientów. 
Aplikacja w języku polskim 
 

8. Oprogramowanie monitorujące procesy serwera. 
Licencja oprogramowania monitorującego pracę serwerów. 
Specyfikacja kosztu i funkcjonalność (minimalna): 
Oprogramowanie NetCrunch Performance Monitor 250 węzłów – licencja wieczysta bądź 
oprogramowanie równoważne spełniające wymagania. 
Wymagane moduły: 
a. NetCrunch Platform, 
b. SNMP & Core Monitoring 
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c. Logs Servers Virtualization&Application Monitoring 
d. 13x Current Remote Connections (Call) 
e. Advanced Monitoring and Alterting 
f. Hardware and Software Inventory for Windows 
 

Kody CPV:  
48820000-2  Serwery 
30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 
30237280-5 Akcesoria zasilające 
33195100-4 Monitory 
32424000-1 Infrastruktura sieciowa 
 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
48222000-0 Pakiety oprogramowania do serwera sieci WWW 
48514000-4 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu 
 
--- 
 
Harmonogram realizacji zamówienia: 
Podpisanie umowy: 02.2022 r. 
Dostawa i wdrożenie: do 31.03.2022 r. 
 
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: 
Nie dotyczy. 
 
Wiedza i doświadczenie: 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał doświadczenie w dostawie sprzętu IT wraz 
z oprogramowaniem rozumiane jako zrealizowanie min. 3 dostaw sprzętu IT z oprogramowaniem na kwotę 
pojedynczego kontraktu min. 200 tys. zł netto każdy, w okresie ostatnich 3 lat – a jeżeli działalność oferenta jest 
krótsza, to w okresie prowadzonej przez niego działalności – potwierdzone Referencją lub innym dokumentem 
(np. Fakturą, Umową) dołączonymi do Formularza oferty oraz wypisaniem posiadanego doświadczenia, którego 
dotyczą załączniki, w treści oferty - w tabeli - podając wymagany zakres informacji tj. okres realizacji, podmiot 
dla którego była realizowana dostawa, wartość kontraktu. Dostawy muszą dotyczyć sprzętu IT wraz 
z oprogramowaniem tożsamym dla Przedmiotu zamówienia tj. serwery, wirtualizacja, macierze. 
 
Zamawiający sprawdzi spełnienie warunku poprzez zapisy Formularza oferty oraz załączone do Formularza 
oferty dokumenty, potwierdzające posiadane doświadczenie, w tym Referencje lub inne dokumenty (np. 
Faktura, Umowa).  Niewypisanie posiadanego doświadczenia w Formularzu oferty, wypisanie go w niepełnym 
zakresie wymaganym Zapytaniem ofertowym (tabelą w treści Formularza oferty), niezałączenie dokumentów 
(m.in. Referencji lub innego dokumentu) będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty na etapie oceny 
formalnej bez możliwości uzupełnienia lub poprawienia oferty. 
 
Potencjał techniczny: 
Nie dotyczy.  
 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Nie dotyczy.  
 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
Zamawiający wymaga, aby oferent wykazał się posiadaniem sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiają-
cej realizację zamówienia tj.:  
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1. posiadał uregulowane zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego i ubezpieczeniowe wobec ZUS. 
W celu potwierdzenia spełniania warunku Oferent dostarczy aktualne – nie starsze niż 3 miesiące -  zaświad-
czenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego oraz ZUS.  
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku poprzez weryfikację załączonych do Formularza oferty 
zaświadczeń. Oferta nie zawierająca powyższych załączników zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej 
ofert, bez możliwości jej uzupełnienia.  
 
2. posiadał pozytywną opinię Banku, w którym posiada rachunek bankowy. 
W celu potwierdzenia spełniania warunku Oferent dostarczy aktualne – nie starsze niż 3 miesiące -  zaświad-
czenie z Banku o opinii, w tym o nieposiadaniu przeterminowanych zobowiązań wobec Banku oraz, że rachu-
nek/-ki oferenta jest/są wolne od zajęć egzekucyjnych. 
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku poprzez weryfikację załączonych do Formularza oferty 
zaświadczeń. Oferta nie zawierająca zaświadczenia z Banku/opinii Banku, zawierającej co najmniej informacje 
o nieposiadaniu przeterminowanych zobowiązań wobec Banku oraz, że rachunek/-ki oferenta jest/są wolne 
od zajęć egzekucyjnych zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej ofert, bez możliwości jej uzupełnienia.  
 
Wadium 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku mBank 
o numerze: 59 1140 2004 0000 3702 7594 8244; 

 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

 c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; Zamawiający wyraża zgodę na złożenie gwarancji 
wadialnej ubezpieczeniowej w formie elektronicznej. Gwarancja wadialna w formie 
elektronicznej musi zostać wystawiona w formie pliku i opatrzona ważnym kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w sposób, który zapewni przez co najmniej okres wymaganego 
zabezpieczenia oferty wadium, możliwość dokonania kontroli integralności dokumentu 
elektronicznego, możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego oraz możliwość odczytania 
wszystkich informacji zawartych w elektronicznym dokumencie gwarancji wadialnej;  

4. Wniesienie wadium w sposób określony powyżej musi być dokonane z dopiskiem: „Wadium – nr sprawy”. 
5. Oferent zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 
6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w Ustawie Pzp.  
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 
Pzp. 
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub też wniesie wadium nieprawidłowo zostanie odrzucona. 
 
Warunki zmiany umowy: 

1. Zmiana umowy o wykonanie może zostać wprowadzona w przypadku, gdy konieczność modyfikacji 
zobowiązania wynika z okoliczności, których zamawiający działający z należytą starannością nie mógł 
przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy. 
2. Zmiana umowy może dotyczyć terminu jej wykonania w uzasadnionych przypadkach opisanych poniżej. 
3. Zmiany umowy będą możliwe w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej, która miała wpływ na realizację umowy lub wystąpienie innych 
okoliczności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, 
utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy, w szczególności w przypadkach 
spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego w trybie art. 15r ustawy z dnia 31 marca 
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2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568). 
 
Termin „siła wyższa” oznacza osunięcia gruntów, długotrwałe intensywne opady, powódź i inne 
podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze 
Stron nie mogła zapobiec. 
 
b) czasowego wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego, wynikającego 
z obiektywnych i uzasadnionych przyczyn, 
c) zmian w przepisach prawa, norm, standardów i wiedzy technicznej, działań organów 
administracji publicznej, bądź działań osób trzecich wymagających wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektu. 

4. Wyłącza się odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane 
zaistnieniem okoliczności o charakterze „siły wyższej". 

 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferentów: 

1. Formularz oferty wraz z załącznikami: 
Załącznik nr 1: Oświadczenie o braku powiązań. 
Załączniki oferenta: Zaświadczenie z US, Zaświadczenie z ZUS, Zaświadczenie z Banku, Referencje 
(umowy, faktury) dla min. 3 kontraktów, potwierdzenie wniesienia wadium. 

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy). 
 
Zamówienia uzupełniające: 
Nie przewiduje się. 
 
III. OCENA OFERT 
 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 
 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 
 

Kryterium 
Wartość 

punktowa wagi  

Cena  - cena brutto (w PLN) 60% (60 pkt) 

Gwarancja – gwarancja łączna oferty (w miesiącach) 20% (20 pkt) 

Termin – termin realizacji prac (w dniach) 20% (20 pkt) 

 
 
Ocena kryterium „Cena” 60% (60 pkt.) 
 
Cena (C) 
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę (cenę oferty brutto) otrzyma 60 pkt. Pozostali Oferenci 
odpowiednio mniej w oparciu o wzór: 
 
C = Cena oferty najniższej/Cena oferty badanej x 60 
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Cena dostawy musi zawierać wszystkie elementy dostawy, w tym koszty transportu, rozładunku, wnie-
sienia, instalacji i montażu – jeżeli dotyczy. 
 
Ocena kryterium „Gwarancja”  20% (20 pkt.) 
 
Gwarancja (G) 
Wykonawca, który przedstawi najdłuższy okres gwarancji - łącznie dla Sprzętu IT i oprogramowania -  
otrzyma 20 pkt. Pozostali Oferenci odpowiednio mniej w oparciu o wzór: 
 
G = Gwarancja oferty badanej/Najdłuższa zaoferowana gwarancja x 20 
 
Ocena kryterium „Termin”  20% (20 pkt.) 
Termin (T) 
Wykonawca, który przedstawi najkrótszy termin realizacji dostawy, przedstawiony jako liczba dni od 
daty podpisania umowy do terminu dostawy, otrzyma 20 pkt. Pozostali Oferenci odpowiednio mniej w 
oparciu o wzór: 
 
T = Najkrótszy zaoferowany termin/ Termin oferty badanej x 20 

 
2. Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie w powyższymi kryteriami. 
3. Łączna liczba punktów (S) oceny oferty, stanowiąca końcową ocenę oferty zostanie obliczona poprzez 

zsumowanie punktacji dla kryterium Cena (C), Gwarancja (G) i Termin (T) według wzoru: S = C + G +T. 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów – łączną liczbą punktów (S). 

5. W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku do dwóch 
miejsc po przecinku. 

 
IV. WYKLUCZENIA  
 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, 
udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Oferent zobowiązany jest do 
podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia – załączonego w treści Formularza oferty. Zamawiający 
informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i/lub osobowo zostaną wykluczone  
z postępowania, a zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im 
udzielone.  

a) Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  

b) Uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
c) Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
d) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  
e) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie 
złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników lub też złożyli ofertę po 
terminie. 

 
V. ZAŁĄCZNIKI  
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1. Formularz oferty,  
2. Załącznik nr 1 do Formularza oferty: Oświadczenie o braku powiązań. 
3. Umowa (projekt). 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie – zgodnie z zapisami punktu II. OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. 

 
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OFERENTA 

1. Administratorem danych osobowych Oferenta oraz osób przez niego wskazanych w Formularzu oferty 
oraz załącznikach jest Zamawiający, z którym można się kontaktować: telefonicznie pod numerem 
+48 500 060 270, e-mail: marek.bronder@it4kan.pl. 

2. Dane osobowe Oferenta oraz osób przez niego wskazanych w Formularzu oferty oraz załącznikach 
przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zgodzie 
z zasadą konkurencyjności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – czyli do podjęcia działań na żądanie 
Oferenta przed zawarciem umowy – rozpatrzenia złożonej oferty.  

3. Dane przetwarzane będą przez okres 10 lat od zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa 
w rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

4. Odbiorcami danych są: 
a) podmiot zarządzający Projektem oraz inne podmioty, którym Zamawiający powierzy 

przetwarzanie danych, wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, m.in. w ramach usług hostingowych, informatycznych, prawnych, finansowo-
księgowych, doradczych i audytowych. 

b) podmioty i osoby zainteresowane postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
w związku z tym, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest co do zasady jawne. 
Informacje zostaną udostępnione w Informacji z otwarcia ofert, w zakresie: nazwa i dane 
adresowe Oferenta.  

c) Województwo Śląskie, które stanie się ich odrębnych administratorem w momencie ich 
przekazania przez Zamawiającego, na podstawie obowiązku prawnego administratora (art. 6 ust. 
1 lit. c RODO).  

d) pozostali odbiorcy, którym udostępnienie danych Oferenta okaże się niezbędne dla 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego np. firmy kurierskie 
i pocztowe, banki, a którzy staną się administratorami tych danych Oferenta w momencie ich 
udostępnienia. 

5. Oferentowi oraz osobom przez niego wskazanym w Formularzu oferty oraz załącznikach przysługuje 
prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  

6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w treści Zapytania 
ofertowego i załącznikach jest niezbędne do rozpatrzenia złożonej oferty. Podanie danych 
wykraczających poza wymagany zakres jest dobrowolne i odbywa się za zgodą Oferenta.  
 

VIII. DANE ZAMAWIAJĄCEGO – BENEFICJENTA 
 
Zamawiający:  
IT4KAN Sp. z o.o.  
 
Adres siedziby:  
Aleja Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice 
  
NIP:  6342828024  REGON:  243542780 
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Tryb:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie  
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, wydane przez Ministerstwo Rozwoju  
z dn. 21 grudnia 2020 r. (dalej: Wytyczne) – zamówienie o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto 
przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności. Beneficjent nie należy do sektora finansów 
publicznych, tym samym nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.) 
 
Tytuł projektu:  
Wsparcie i monitoring on-line systemów medycznych i infrastruktury technicznej w służbie zdrowia i biznesie. 
 
Nr projektu:   WND-RPSL.03.02.00-24-08C3/20-002 
 
Inne źródła finansowania:  Nie dotyczy  
 
Informacje o zamówieniu: Dostępne są na stronie internetowej: https://www.it4kan.pl/ 


