Gdańsk, 31 sierpnia 2018 roku

Dot. Postępowanie w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie: Dostawa aparatury diagnostycznej
do kabli o napięciu do 20kV zabudowanej na samochodzie z napędem 4x2 o dop. masie
całkowitej do 3,5t. – Postępowanie nr N/1/0073/2018
Szanowni Państwo,
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017
poz. 459 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA (dostępny na stronie
http://bip.energa-operator.pl).
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aparatury diagnostycznej do kabli o napięciu do 20kV
zabudowanej na samochodzie z napędem 4x2 o dop. masie całkowitej do 3,5t, określonym w
Załączniku nr 1 – Specyfikacja techniczna.
1.2. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które składają się na ofertę określono w pkt 3.
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od daty zawarcia umowy do 31.12.2018r.
3. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
3.1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.09.2018 r. godz. 12:00 w ENERGA-OPERATOR SA, budynek
Centrum Zarządzania Energią (CZE) mieszczącym się przy ul. Mikołaja Reja 29,80-870 Gdańsk, pok.
nr 038 (kancelaria) z dopiskiem:
„Dostawa aparatury diagnostycznej do kabli o napięciu do 20kV zabudowanej na samochodzie z
napędem 4x2 o dop. masie całkowitej do 3,5t”
Postępowanie numer - N/1/0073/2018
3.2. Złożenie Oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i
godziny złożenia.
3.3. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera, za termin złożenia Oferty uznaje się datę
i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
3.4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w Regulaminie, a w szczególności: posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji
zamówienia, w szczególności wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert min. 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiot zamówienia
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3.5. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu – Załącznik nr 2.
3.6. Wraz z Formularzem oferty należy złożyć:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z treścią Załącznika nr 3;
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) Specyfikację – kartę katalogową oferowanego pojazdu, a w przypadku samochodów
wyposażonych w dodatkowe urządzenia również karty katalogowe tych urządzeń, pozwalające
ocenić spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego.
f) wykonanych dostaw zgodnie z Załącznikiem nr 5
3.7. Wraz z ofertą wykonawca składa pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie osoby,
która podpisała ofertę, do reprezentacji wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt
3.6.b) Dokumenty o których mowa w pkt 3.6.a) i f), powinny być złożone w oryginale. Dokumenty o
których mowa w pkt. 3.6.b) – e) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, którego dany dokument dotyczy.
4. NEGOCJACJE
4.5. Zamawiający po ocenie ofert, przeprowadzi negocjacje handlowe z wykonawcami, którzy złożą oferty
niepodlegające odrzuceniu.
4.6. Zaproszenie na negocjacje zostanie przekazane odrębnym pismem, mailem na adres elektroniczny
osób wskazanych w formularzu oferty w pkt. 6: Osoby do kontaktów
4.7. Przedmiotem negocjacji będzie cena.
5. OCENA OFERT
5.5. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryterium: cena – 100%.
5.6. Ocena ofert, nastąpi na podstawie ofert wykonawców.
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
6.5. Zamawiający po ocenie ofert, przeprowadzi negocjacje handlowe z wykonawcami na zasadach
określonych w pkt. 5.
6.6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców pisemnie.
7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH
WYSTĘPUJĄCYCH JAKO STRONA SKŁADAJĄCA OFERTĘ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul.
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
2) Dane kontaktowe ADO to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdańsk.
3) Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie :
a) art. 6 ust 1 lit. b RODO, w zakresie wymaganym do podjęcia działań na żądanie
Pani/Pana, przed zawarciem umowy, a także do zawarcia, wykonania i rozliczenia umów
gdzie stroną jest ADO i Pani/Pan, czyli osoba której dane dotyczą.
b) art. 6 ust 1 lit. c RODO w celach wynikających z obowiązków prawnych ciążących na ADO
jak np. prowadzenia dokumentacji podatkowej.
c) art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez ADO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest między innymi
dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
5) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie
realizacji zadań inwestycyjnych
c) Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
d) Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
e) Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
f) Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje
dane osobowe.
ADO może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich
podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO pod warunkiem
zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich
danych osobowych.
6) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 4.
a) W zakresie ubiegania się o zamówienie - na czas potrzebny do prowadzenia postępowań
wstępnych i działań przygotowawczych i przed umownych, po tym czasie dane będą
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do
dochodzenia roszczeń
b) W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do
dochodzenia roszczeń,
c) W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą
przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków,
d) W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane przez
okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, przez okres w którym
przepisy nakazują nam przechowywać dane a także do chwili pozytywnego rozpatrzenia
wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
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b) sprostowania swoich danych osobowych w uzasadnionych przypadkach, co nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz naruszać
integralności protokołu i jego załączników
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych, w uzasadnionych przypadkach i zakresie
e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania,.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez ADO przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2,
3).
8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy uzna
Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych przez ADO narusza przepisy o ochronie
danych osobowych. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
w sprawach proceduralnych: Anna Nowak, e-mail:anna.nowak@energa.pl
9. ZAŁĄCZNIKI
9.1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna
9.2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
9.3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie
9.4 Załącznik nr 4 – Wzór umowy
9.5 Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw
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