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ZaDvtanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na  poniżej opisany przedmiot zamówienia  pn.:

Zakup oraz dostawa statywu przemysłowego do skanera w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zal(up wyposażenia do

mobilnego laboratorium dokumentacji i dziedzictwa górniczego".

1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  zakup  wraz  z  dostawą  statywu  przemysłowego  do  skanera  dla  pracowni  digitalizacji

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

11. lstotne warunki zamówienia

Lp. Rodzaj towaru Specyfikacja towa ru llość sztuk

1

Statyw przemysłowy do -Statyw o udźwigu  min. 20 kg, wysokości roboczej  min.

1 szt.
skanera

4  m,  wadze  max.   10  kg,  długość  transportowa  max.
1,50  m,   przeznaczony  do  sprzętów  geodezyjnych  tj.
skanery 3D.
-     Możliwość     swobodnej     zmiany     pozycji     skanera

(montaż góra, dół).
-   Wyposażony   w    odporną    na    skręcanie    kolumnę

podnoszącą z zaciskiem centrycznym (rozpórki),
-   Zestaw   zawiera   m.in.   korbę   do   kolumny   zębatej

umożliwiającą ustawienie skanera na żądaną wysokość
roboczą.

UWAGl:

-   Wykonawca   na   dostarczony   sprzęt   udzieli   gwarancji   na   okres   zgodny   z   gwarancją   producenta,   jednak   nie

krótszy niż 12  miesięcy,

111. Uwarunkowania formalne związane z wyborem wykonawcy

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

lv. Termin realizacji zamówienia:  30 dni od daty podpisania umowy

V.  Kryteria oceny ofert:

1.      Cenal00%

a)      Ochrona danychosobowych:

W   przypadku   złożenia   oferty   Pani/Pana   dane   osobowe   będą   przetwarzane   -na   podstawie   art.   6   ust.1   lit.b)

Rozporządzen.ia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób
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fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE -RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) -wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż

postepowania.    Nie   jest   Pani/Pan   zobowiązana/zobowiązany   do   podania   swych   danych   osobowych.   Jednakże
konsekwencją nie  podania tych danych będzie odrzucenie  Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie

z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum

Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych

Zamawlającego:   lod@m.uzeumaomictwa.DI.   Odbiorcami   Pani/Pana   danych   osobowych   będq  osoby   lub   podmioty,

którym zostanie  udostępniona dokumentacja  postępowan.ia w oparciu o przepisy prawa  lub w oparciu o obowiązujące

u  Zamawiającego  procedury.  Decyzje, w oparciu  o  podane  przez  Panią/Pana  dane,  nie  będą  podejmowane  w sposób

zautomatyzowany.   Dane   osobowe   będą   przechowywane   do   przedawnienia   ewentualnych   roszczeń,   wykonania

obowiązków archiwalnych  i wynikających  z  przepisów  prawa.  Po złożeniu  oferty będzie  Pani/Pan  mieć prawo żądania

dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem

przypadku, o którym mowa w art.18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego  w  rozumieniu  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych  w  każdym  przypadku  zaistnienia  podejrzenia  że

przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych  następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących  przepisów prawa.
W zakresie określonym w art.17 ust. 3 Iit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych

osobowych.

Uwaqa: Punkt ma zgstosowanie ieśli oferent iest osoba fizvczna lub osoba fizyczna Drowadzaca działalność aosDodarczo
lub  działa   przez  pęłnomocnika   bedaceao  osoba  fizvczna   lub  członków  oraanu  zarzadzaiaceao  bedacvch  osobami
fizvcznvmi.

Ofertę  cenową,  prosimy  przesłać  lub  dostarczyć  na  załączonym  Formularzu  Ofertowym  na  adres:  Muzeum  Górnictwa
Węglowego  w  Zabrzu,  ul.  Georgiusa  Agricoli  2,  41-800  Zabrze,  faksem  (nr  32  277-11-25)    drogą  mailową  na  adres:

ofertv@muzeumgomictwa.pl.
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Załaczniki:

1.      Formularz ofertowy

2.      Umowa

SDrawe  Drowadzi:

1.              Łukaszzawada , tel. 32 6303091wew. 9500

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /N+E
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