ZAPYTANIE OFERTOWE DAWG/2018
z dnia 06 grudnia 2018 r.
na usługę transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet w ramach projektu „Zdobycie
nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą”,
Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu
na rynkach krajowych i międzynarodowych.
CPV: 72411000-4 Dostawcy usług internetowych (ISP)
I.

Zamawiający
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

II.

Tryb udzielenia zamówienia:
1.

2.

III.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną „Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020”.
Prowadzone postępowanie uwzględnienia Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej „RODO”.
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza
dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet
o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we
Wrocławiu.
2. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu
zamówienia określa załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
IV.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów. Zamawiający oczekuje wykonania
zamówienia w terminie do 21 grudnia 2018 r.

V.

Kryteria oceny ofert:
1.

Cena – 50%, rozumiana jako wartość usługi wraz z należnym podatkiem VAT. Zamawiający
przyzna 100 pkt. ofercie o najniższej cenie. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej
punktów.
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2.

VI.

Czas usunięcia awarii łączy w kategorii SLA B – 50%. Czas usunięcia awarii łączy w kategorii
SLA B. Zamawiający przyzna 30 pkt. ofercie, w której zaoferowano czasu usunięcia awarii
łączy w kategorii SLA B w czasie 6 godzin; 5 punktów – za zaoferowanie czasu usunięcia awarii
łączy w kategorii SLA B w czasie 8 godzin; 0 punktów – za zaoferowanie czasu usunięcia awarii
łączy w kategorii SLA B w czasie 12 godzin.
W przypadku braku w ofercie podanego czasu na usunięcia awarii łączy w kategorii SLA B lub
w przypadku podania innej wartości niż 6 albo 8 albo 12 Zamawiający uzna, iż zaoferowano
najdłuższy możliwy czas usunięcia awarii łączy w kategorii SLA B – tj. 12 godzin i przyzna
ofercie 0 pkt w tym kryterium.
Sposób obliczenia ceny oferty:

1.
2.

Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z pełnego zakresu
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w całym okresie jego realizacji.
Sposób obliczenia ceny.
1)
Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem Cenowym (FC) i przenieść ją do
oferty.
2)
Wypełniając Formularz cenowy – załącznik nr 2 do ZO – komputerowo należy kierować
się poniższą instrukcją:
a)
udostępnione są tylko komórki zaznaczone kolorem zielonym, przeznaczone do
wprowadzania danych przez wykonawcę. pozostałe komórki zostaną
wypełnione automatycznie – zgodnie z zadaną formułą (pozostałe komórki
zostały zabezpieczone przed zmianami);
b)
do znajdującej się w Formularzu cenowym tabeli należy wprowadzić dane do
kolumny nr 5 „Jednorazowa jednostkowa opłata instalacyjna [zł (z VAT)]” oraz
do kolumny nr 7 „Abonament miesięczny [zł (z VAT)]” dla każdej z pozycji
Formularza cenowego. Wartości te należy podać z dokładnością do setnych
części złotego (do jednego grosza);
c)
w kolumnie nr 6 „Wartość opłat instalacyjnych [zł (z VAT)]” zostaje wpisany
automatycznie iloczyn kolumny nr 4 i kolumny nr 5, z zaokrągleniem do dwóch
miejsc po przecinku;
d)
w kolumnie nr 9 „Wartość miesięcznych opłat abonamentowych [zł (z VAT)]”
zostaje wpisany automatycznie iloczyn kolumny nr 4, kolumny nr 7 i kolumny
nr 8, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku;
e)
na końcu tabeli, w wierszu „Razem” automatycznie wpisywane są sumy
z kolumn: nr 6 „Wartość opłat instalacyjnych [zł (z VAT)]” i nr 9 „Wartość
miesięcznych opłat abonamentowych [zł (z VAT)]”;
f)
obliczenie wartości w polu „Cena oferty z VAT” następuje automatycznie,
poprzez zsumowanie łącznej wartości opłat instalacyjnych z kolumny nr 6
i łącznej wartości miesięcznych opłat abonamentowych z kolumny nr 9.
g)
po sprawdzeniu prawidłowości wprowadzonych przez wykonawcę danych,
Formularz cenowy należy wydrukować, podpisać i załączyć do oferty.
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3)
VII.

Zamawiający zezwala na ręcznie wypełnienie Formularza cenowego z uwzględnieniem
metodyki określonej w pkt 2.

Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferty mogą składać wyłącznie Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

VIII.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani
wariantowych.
Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając Formularz oferty (Załącznik nr 1).
Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy lub osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na
piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu winno być opakowane jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie
wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty
i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane
lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
Składając ofertę Wykonawca akceptuje załączony wzór umowy i zobowiązuje się do jej
podpisania.
W celu udokumentowania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wiedza
i doświadczenie) Wykonawca powinien złożyć potwierdzenia realizacji zamówień (np.
faktury, referencje, protokoły odbioru).
W celu udokumentowania kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób odpowiedzialnych
za realizację projektu Wykonawca powinien dołączyć do oferty potwierdzenia należytej
realizacji zamówień przez te osoby (np. referencje, protokoły odbioru).

Warunki udziału w postępowaniu:
1.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek posiadania
wiedzy i doświadczenia, tj. jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:
1) wykonał (świadczył, zrealizował) usługi transmisji danych dla co najmniej 2 (dwóch)
różnych infrastruktur sieciowych IP VPN, w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy,
tj. w okresie co najmniej 6 miesięcy, lub
2) aktualnie wykonuje (świadczy, realizuje) usługi transmisji danych dla co najmniej
2 (dwóch) różnych infrastruktur sieciowych IP VPN, od co najmniej 6 miesięcy, lub
3) wykonał (świadczył, zrealizował) usługi transmisji danych dla co najmniej 1 (jednej)
infrastruktury sieciowej IP VPN w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy, tj. w okresie co
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najmniej 6 miesięcy i aktualnie wykonuje (świadczy, realizuje) usługi transmisji danych
dla co najmniej 1 (jednej), różnej od wyżej wymienionej, infrastruktury sieciowej IP VPN
od co najmniej 6 miesięcy.
IX.

Forma, miejsce i termin składania ofert:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Ofertę można złożyć w formie pisemnej
w siedzibie Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
inkubator@dawg.pl w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługa transmisji danych i centralnego
dostępu do sieci Internet” na adres:
DAWG Sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 3a - 5
53 – 125 Wrocław
Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 10:00.
Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, niekompletne lub nie
spełniające stawianych wymagań.

X.

Rozstrzygnięcie postępowania:
1.

2.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
3) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie
postępowania,
5) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.
Zamawiający od chwili upublicznienia Zapytania ofertowego, a Wykonawca od chwili
złożenia oferty, są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także
Zapytania ofertowego.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty
elektronicznej: czeslaw.biesiada@dawg.pl o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego można złożyć do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po tym terminie
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej, na której udostępnił zapytanie ofertowe bez ujawniania źródła
zapytania.
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4.
5.

XI.

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawcy czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAWG Sp. z o.o.;
2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą
konkurencyjności, określoną „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w trybie przetargu, określonym w art. 701 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). – zwanej także
„ustawą KC” w formie zapytania ofertowego;
3.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
4.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie;
5.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem określonym „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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7.

8.

XII.

Posiada Pani/Pan:
1)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3)
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
1)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1. Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2. Formularz cenowy.
Załącznik nr 3. Formularz oferty.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Zapewnienie łącza o parametrach:
1) medium: stałe;
2) klasa adresowa: zamawiającego wraz z prywatnym numerem AS;
3) protokół routingu: BGP;
4) łącze symetryczne (downlink=uplink) o przepustowości min. 500 Mb/s. - Gwarancja
przepustowości (CIR=EIR);
5) symetryczne łącze dostępowe zapewniające dostęp do Internetu z uruchomieniem
protokołu bramy brzegowej BGP (Border Gateway Protocol).
Za pośrednictwem łączy wymienionych w pkt 1. Wykonawca będzie świadczyć usługę dostępu
do Internetu protokołem lPv4 (Internet Protocol version 4) oraz IPv6 (Internet Protocol version
6). Zamawiający oczekuje zapewnienia wymaganych pasm w warstwie 1 lub 2 modelu ISO/OSI.
Łącze do sieci Internet musi wykorzystywać minimum jeden port dostępowy.
Wykonawca musi posiadać funkcjonujące całodobowo biuro obsługi klienta odpowiedzialne za
przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu łącza. Procedura
przyjmowania zgłoszeń powinna obejmować drogę telefoniczną, faksową oraz email.
Wymogi dostępności łączy:
1) gwarancja dostępności usługi - 99,0 %;
2) gwarantowany czas usunięcia awarii – zgodnie z ofertą.
Łącze dostępowe nie może być budowane z wykorzystaniem:
1) infrastruktury znajdującej się poza terytorium Polski;
2) łączy satelitarnych;
3) komutowanych łączy telefonicznych;
4) technologii Wi-Fi i technologii HSDPA.
Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość
otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania
dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów
(NAT).
Łącze musi być zakończone światłowodem jednomodowym w siedzibie Zamawiającego
w lokalizacji al. Kasztanowa we Wrocławiu.
Wykonawca musi zapewnić bezpłatne usuwanie awarii oraz nieprawidłowości funkcjonowania
świadczonej usługi, przez cały okres, na jaki usługa została zakupiona.
Wykonawca musi posiadać, co najmniej 3 punkty styku z Krajowymi Dostawcami Internetowymi,
w tym jeden z nich powinien być bezpośredni z siecią TPNET.
Zamawiający dopuszcza łącze radiowe o podobnych parametrach do czasu zestawienia łącza
światłowodowego, jednak nie później niż do 28 lutego 2019 r.
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Uszczegółowienie opisu
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

Docelowe, symetryczne łącze internetowe o przepustowości 500Mbps/500Mbps
(download/upload) powinno być zakończone wtykiem typu RJ45 pracującym w technologii
GbEth-1000BaseT (z ograniczonym przesyłem pasma do 100 Mbps) doprowadzonym
bezpośrednio do szafy dystrybucyjnej znajdującej się w pomieszczeniu technicznym budynku.
Usługa ma zapewnić dostęp do wszystkich usług i serwisów internetowych krajowych
i zagranicznych.
Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość
otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania
dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów
(NAT).
Docelowo Wykonawca zapewni dostęp do sieci Internet zgodnie z najlepszymi obowiązującymi
normami i praktykami poprzez zastosowanie technologii: światłowodowej.
Docelowo Wykonawca zapewni komfortową i stabilną transmisję danych, poprzez zastosowanie
szerokopasmowego dostępu do Internetu - takiego, który pozwala na dostęp do wszystkich
usług dostępnych w sieci Internet z prędkością łącza jak w pkt 1, i zachowaniem dostępności
usługi na poziomie min. 99,0%. Parametr dostępności łączy na poziomie min. 99,0% oznacza, że
na 1000 prób połączenia z Internetem nie mniej niż 990 daje wynik pozytywny (połączenie
skuteczne o właściwych parametrach).
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia limitu transferu danych dla technologii
bezprzewodowej.
Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do podłączenia usługi (np. kable, gniazdka,
końcówki RJ-11, RJ-45, dodatkowe urządzenia itp.).
Wykonawca świadczyć będzie asystę techniczną przy obsłudze dostępu do sieci Internet, usługę
weryfikacji w miejscu wystąpienia awarii zgłoszonej przez Zamawiającego lub zdalnie,
diagnozowaniu przyczyny powstania awarii, sprawdzaniu poprawności działania urządzeń
sieciowych, sprawdzaniu poprawności działania instalacji teleinformatycznej, naprawie gniazda
sieci teleinformatycznej oraz naprawie uszkodzonego okablowania.
W przypadku wystąpienia awarii z winy Zamawiającego, koszt naprawy/wymiany ponosi
Zamawiający.
Dostarczony zestaw urządzeń musi być skonfigurowany w taki sposób, by działał bezobsługowo,
co oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu musi być gotowy do pracy
i umożliwiać realizację usługi korzystania z Internetu.
W sprawach awarii łącza, Zamawiający będzie komunikował się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę, w sprawach formalnych natomiast, Zamawiający wymaga dostępności od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.
Wykonawca zagwarantuje:
1) czas reakcji na awarię nie dłuższy niż 2 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego awarii,
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2)

13.
14.

czas przywrócenia funkcjonalności nie dłuższy niż 12 godzin od zgłoszenia przez
Zamawiającego awarii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza.
Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz dokona
niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza.
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Formularz cenowy – plik formatu Excel
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty

..................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
OFERTA
w postępowaniu na: Usługę transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet
1. Dane wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):
Pełna nazwa:

Siedziba:
Adres:
REGON:

NIP:

Nr telefonu:

Nr faksu:

Adres e-mailowy:
2. Osoba/osoby uprawnione do kontaktów:
a). …………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, nr telefonu)
b). …………………………………………………………………………………………..…..…
(imię i nazwisko, nr telefonu)
3. Oświadczam, że jako Wykonawca jestem małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE*
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Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym
definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124
z 20.05.2003, str. 36), małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż
50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR, zaś
średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
4. Oświadczamy, że cena oferty z VAT - zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia - wynosi: ………………………………………………. zł,
(słownie: ………………………………………………………………………………………. zł)
co potwierdza załączony do oferty i będący treścią oferty, wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego.
5. Oświadczamy, że oferowany czas usunięcia awarii łączy w kategorii SLA B to ……. godzin (wpisać
wartość: 6, 8 lub 12).
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym
postępowaniu.
*
W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

...................................., dnia ..............................
(miejscowość)

.....................................................
(podpis osoby uprawnionej)
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