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21.12.2022 r. 
WP.042.1.2020 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 
dot. udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wykonania 
oprogramowania/aplikacji do użytkowania na tablety. 
 
I. WARUNKI OGÓLNE UCZESTNICTWA W ZAPYTANIU OFERTOWYM 
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie znajduje zastosowania do udzielania zamówień, które podlegają obowiązkowi 
stosowania ustawy Pzp. Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi tryb udzielenia zamówienia publicznego stosowany 
zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w 
Starostwie Powiatowym w Piszu, w którym w oferty na skierowane zapytanie ofertowe mogą składać wszyscy 
Wykonawcy. 
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1740 ze zm.).   
3. Zamówienia udziela się Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.  
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Udzielenie zamówienia następuje poprzez wysłanie Wykonawcy zlecenia bądź w przypadku zamówień powyżej 
10.000zł brutto poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej. 
6. Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany do kontaktu w niniejszej sprawie, korespondencję należy 
kierować w taki sposób aby można było ustalić bezspornie kto jest nadawcą korespondencji.  
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania 
ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację opublikuje na stronie 
internetowej, w miejscu na której zamieszczono niniejsze zapytanie ofertowe. 
8. Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert  
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.   
9. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania 
uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do realizacji 
zamówienia. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia  
z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego. 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek  
z okoliczności wskazanych: 
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wyklucza się: 
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub 
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. 
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w lit a)-c) powyżej. 
podstawa prawna: ustawa sankcyjna - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.). 
 



 
 

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 

 

 

  

  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Oprogramowanie/aplikacja służące do wyboru wskazanego utworu, wykonane w technologii do odtwarzania na 
tablecie: odsłuch wierszy, odsłuch piosenek; przegląd zdjęć. 
Oprogramowanie/aplikacja powinno być kompatybilne w działaniu z systemami operacyjnymi urządzeń (tabletów) 
dostępnych na rynku polskim 
Oprogramowanie/aplikacja ma zapewnić zwiedzającemu łatwy wybór utworu do odsłuchania/obejrzenia, zgodnie ze 
scenariuszem. 
Oprogramowanie/aplikacja musi zawierać narzędzie blokujące ekran przed dostępem do funkcji systemowych (np. 
poprzez przytrzymanie palca na ekranie). 
Oprogramowanie/aplikacja musi zapewniać wybór z dowolnej ilości płyt, zawierających dowolne ilości utworów. 
oprogramowanie/aplikacja ma umożliwić wyświetlanie zapętlonego "pokazu slajdów/zdjęć" 
oprogramowanie/aplikacja winno uwzględniać wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie wymagań dotyczących dostępności cyfrowej. 
Przeniesienie na rzecz zamawiającego ewentualnych praw autorskich do oprogramowania. 
usługa obejmuje wykonanie oprogramowania z uwzględnieniem scenariusza uzgodnionego z zamawiającym 
utworów do „wyświetlania/odsłuchu: 
- wierszy z podkładem muzycznym (mp3) 
- odsłuch utworów muzycznych (mp3) 
– pokaz slajdów/zdjęć 
6. przekazanie zamawiającemu bezterminowo praw autorskich do użytkowania na cele działalności Muzeum K.I. 
Gałczyńskiego w Praniu.  
7. termin realizacji zamówienia: do 29.12.2022 r.  
 
III. Opis  kryteriów wyboru wykonawcy:  
1. Kryteria, wg których będą rozpatrywane oferty:  cena za wykonanie zamówienia - 100% 
2. Ilość punktów według kryterium cena przyznawana będzie według wzoru: 

cena brutto oferty z najniższą kwotą / cena brutto oferty ocenianej x 100 pkt 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą cenowo ofertę w każdej z części, która otrzyma największą liczbę 
punktów. 
 
IV. Warunki realizacji  zamówienia: 
1. Podana cena ofertowa brutto stanowić będzie wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt 
dostawy zamówienia do siedziby zamawiającego, tj. na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz,  
ul. Warszawska 1.  
2. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi po jego dostawie, na podstawie podpisanego przez Zamawiającego 
jakościowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia i prawidłowo  wystawionej oraz dostarczonej do siedziby 
zamawiającego faktury, zawierającej minimum 14- dniowy termin płatności, przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez dostawcę na fakturze. 
3. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających  
z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
V. Termin realizacji zamówienia: do 29.12.2022 r. 
VI. Termin i sposób  przekazania  odpowiedzi przez wykonawcę: 
 
1.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 23.12.2022r. do godz. 13.00 
2. Ofertę należy złożyć na adres e-mail: aneta.ofman@powiat.pisz.pl 
3. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. 
4. Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest Aneta Ofman; tel. (87) 4254760. 
         
        Zatwierdził: 
         
        Starosta Piski /-/ Andrzej Nowicki 
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INFORMACJA O POSIADANYCH DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIU  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piski, 12-200 Pisz,  
ul. Warszawska 1 z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Piszu; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Piskim z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Piszu jest 
Pan Waldemar Hypś, dane kontaktowe – inspektor@cbi24.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach zapytania ofertowego; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania;   
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 
7) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) 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; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
8) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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. 


