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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup dwóch ręcznych urządzeń 
nawigacyjnych GPSMAP 66sr na potrzeby projektu „Podniesienie standardu bazy 
technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz 
obszarami chronionego krajobrazu” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020. 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego: 

Województwo Opolskie 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

e-mail: dos@opolskie.pl 

adres strony: www.opolskie.pl 

Tel./fax (77) 44 29 318 / (77) 44 29 310 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakup i dostawa dwóch urządzeń nawigacyjnych GPSMAP 66sr z wgraną mapą topograficzną 

Polski. 

3. Kryteria oceny oferty: 

cena 100% 

4. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt). 
 
Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru: 
liczba punktów = cena najniższa x 100 pkt/cena badanej oferty x 100% 
 
W trakcie wyliczeń Zamawiający zaokrągli każdy wynik do dwóch miejsc po przecinku. Za 
ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. 

5. Termin realizacji zlecenia: 

5 dni roboczych od daty otrzymania przez Oferenta informacji o zamówieniu, jednak nie 

później niż do 10 grudnia 2022 r. 

http://www.opolskie.pl/
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6. Termin i sposób składania ofert: 

Oferty należy składać do 30 listopada 2022 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres e-

mail: dos@opolskie.pl.  

O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu maila na skrzynkę 

Zamawiającego. 

7. Oferta powinna zawierać: 

- cenę łączną brutto 

Cena musi uwzględniać koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego. 

8. Informacje dodatkowe 

Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

9. Adres dostarczenia faktury: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Ochrony Środowiska,  

ul. Hallera 9, 45 -867 Opole,  

budynek A, sekretariat. 

 

Faktura wystawiona na: 

Nabywca: 

Województwo Opolskie 

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 

NIP: 754-307-75-65  

Odbiorca: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 

 

 

 

 

 

 

mailto:dos@opolskie.pl


 
 
 

Nr decyzji o dofinansowaniu: RPOP.05.01.00-16-0001/18 - 00 
Nazwa projektu: Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz 

obszarami chronionego krajobrazu 

 
 

 

 

 

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 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), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

 Marszałek Województwa Opolskiego 

 Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-

082 Opole, 

 numer telefonu, fax: (77) 44 29 310 

 email: umwo@opolskie.pl; (mailto:umwo@opolskie.pl) 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD): 

 Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 12, 45-

082 Opole pok. 204, numer telefonu: (77) 54 16 450, e-mail: iod@opolskie.pl   

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z procedurą udzielenia zamówienia publicznego polegającym na oferty na zakup 

dwóch ręcznych urządzeń nawigacyjnych GPSMAP 66sr na potrzeby projektu „Podniesienie 

standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków 

Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” prowadzonego zgodnie z zasadą 

rozeznania rynku. 

 Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas związany z realizacją umowy 

zawartej w wyniku przeprowadzenia procedury rozeznania rynku w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w oparciu o uzasadniony interes realizowany 

przez administratora (roszczenia/ gwarancje, archiwizacja dokumentów).  

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, wynikającego w szczególności z przepisów dot. przedawnienia 

ewentualnych roszczeń oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w procedurze 

zamówień publicznych zgodnie z zasadami konkurencyjności. 

mailto:umwo@opolskie.pl
mailto:umwo@opolskie.pl
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 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

 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 

***;   

 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: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 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.  

 

 


