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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Telvis Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
  
40-186 Katowice  
Ul. Karoliny 4,  
 
REGON: 271003557 

NIP: 634-019-81-80 

KRS: 0000154212 

 
Inny identyfikator:  

PKD: 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego 

 
tel.: + 48 32 203 08 28  

mail: telvis@telvis.pl  

Adres do korespondencji: 
 
Telvis Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
40-186 Katowice  
Ul. Karoliny 4,  
 
 
Osoba do kontaktu: Grzegorz Mirek  
 
Tel. : + 48 691 615 091 
 
E-mail: mirek@telvis.pl  

 
I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia 
 
Kod CPV: 31711100-4 Elektroniczne elementy składowe  
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1. Tryb udzielenia zamówienia 
 
II.1.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie 
z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji wg 
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
 
 
II.2. Informacje ogólne  
 
1. Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego. 
2. Z uwagi na badawczy charakter prowadzonego projektu Zamawiający dopuszcza zmiany umowy 

 z oferentem dotyczące między innymi: możliwości ewentualnych zmian dotyczących terminu 
dostaw, zakresu przedmiotu zamówienia, technicznych funkcji i specyfikacji sprzętu, terminów 
płatności a także zmian wynikających z siły wyższej, które nie są na chwilę obecną możliwe do 
wyspecyfikowania, a także innych powyżej nie wyszczególnionych a będących istotnymi z punktu 
widzenia przedmiotu zamówienia.  

 
II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

 
Dostawa elementów do budowy zestawu do badań – wersja 2 

 
 
II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:  
 
 

Ad. 1 Dostawa elementów do budowy zestawu do badań – wersja 2 
 
Kod CPV: 31711100-4 Elektroniczne elementy składowe 
 
Specyfikacja elementów do budowy zestawu do badań – wersja 2  w tym składające się z kondensatorów, 
rezystorów, układów scalonych, układów zasilających, układów transmisyjnych i innych drobnych części 
elektronicznych wyspecyfikowanych poniżej. 
 
Zamówienie opiewa na 20 sztuk zestawów zawierających poniższe elementy – wymagania Zamawiającego 
tj.:   
 
Zamawiający w ramach zadania zamawia 20 zestawów do zbierania danych pomiarowych i testowania 
algorytmów metropobudzeń w trakcie treningów z kijami Nordic Walking.  
 
W ramach 20 zestawów należy dostarczyć : 
 

a) 10 zestawów kijków z regulowaną wysokością, budowa ze stopów aluminium, maksymalna średnica 18 
mm, waga do 600 gr, rękojeść korkowa,  

b) 5 zestaw ze stałą wysokością Wysokości (105, 110, 115, 120, 125), budowa z włókna węglowego, waga 
do 200 gr, średnica do 20 mm, rękojeść korkowa, 

c) 5 zestaw ze stałą wysokością Wysokości (110, 115, 120, 125, 130), budowa z stopów aluminium, waga 
do 400 gr, średnica do 20 mm, , rękojeść korkowa, 
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d) 10 kompletów słuchawek bluetooth dousznych, nie dokanałowych lud dokanałowych z 
przepuszczaniem dźwięków otoczenia zapewniających opóźnienie sygnałów akustycznych poniżej 100 
ms, minimalny czas pracy 3 godziny,  

e) 10 kabłąkowych nausznych, słuchawek bluetooth, zapewniających opóźnienie sygnałów akustycznych 
poniżej 100 ms, minimalny czas pracy 3 godziny 

f) 20  zestawów ewaluacyjnych imu pozwalających na opracowanie pomiaru kinematyki osoby oraz 
kijów, z którymi ta osoba się porusza. Pojedynczy zestaw musi zawierać (zawiera ( 40 kondensatorów, 
20 cewek,  50 rezystorów, 1 układ zasilający, 1  układ transmisyjnym, max. 3 układy detektorów, 
płytka drukowana 1 szt. , elementy mechaniki (śrubki, przyciski) opaski na urządzenie) -  
- transmisję danych bluetooth 5.0 lub lepsze 
- zasilanie akumulatorowe 1000 mAh lub lepsze 
- ładowanie złączem USB-C 
- układ określania ułożenia układu w przestrzeni (9 osiowe IMU) 
- zestaw mocujący do kija nordic walking 
- budowę w oparciu o układy elektroniczne aktywne i pasywne    
  

Okres gwarancji 

12 miesięcy 

Informacje dodatkowe:  
 
• W przypadku pojawienia się w opisie zamówienia nazw handlowych, określających przedmiot zamówienia, 
dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego 
przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz 
inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę 
produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w 
stosunku do opisanych i podanych w zapytaniu ofertowym parametrów technicznych, opisanych rozwiązań pod 
warunkiem, że takowe nie będą gorsze.  
• W przypadku zaproponowania w ofercie przedmiot zamówienia rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisanych w zapytaniu ofertowym, należy załączyć do oferty odpowiednie uzasadnienie równoważności poprzez 
np. foldery, dane techniczne, aprobaty techniczne tych urządzeń.  
• Zamawiającemu przysługuje prawo akceptacji lub odmowy akceptacji zaproponowanego rozwiązania 
równoważnego w sytuacji gdy zamawiający uzna, że zaproponowane rozwiązanie nie spełnia jego wymagań 
technicznych.  
• Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był nowy, kompletny, wolny od wad 
technicznych. 
 
Miejsce dostawy  : 
 
TELVIS PUP Sp. z o.o.  
Katowice ul. Karoliny 4 
40-186 Katowice  
 
Inne postanowienia: 
 
Brak  
 
II.2.3 Warunki 
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1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą  
konkurencyjności, na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w  
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu  
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

2. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  
r. Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku  
obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski chyba, że Zamawiający  
dopuścił wyjątki w treści niniejszego zapytania. 

4. Oferty winny być składane tylko i wyłącznie na całość przedmiotu zamówienia. 
5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.  
6. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 
7. Wszelkie oferowane urządzenia związane z ofertą mają być nowymi urządzeniami oferowanymi 

przez Oferentów.  
8. Koszt dostawy po stronie dostawcy. 
9. Termin związania ofertą: 30 dni. 
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert,  

zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia  
postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 

11. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną,  
osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która  
oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub złożyła ofertę lub zawarła umowę w  
sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych  
przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu lub grupę tych podmiotów działającą  
wspólnie. 

 
II.3. Miejsce i termin składania ofert: 
 
1. Termin składania ofert:  
 
30.01.2023r.   

 
Do wyżej określonej daty oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego lub na jego skrzynce 
odbiorczej. 
W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia 
oferty jako termin potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

 
2. Miejsce składania ofert pisemnych 

 
Ofertę należy złożyć pod adresem: 
 
TELVIS PUP Sp. z o.o.  
Ul. Karoliny 4,  
40-186 Katowice  
 
Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres 
e-mail : telvis@telvis.pl lub wysłać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności korzystając z zakładki 
„Oferty”. 
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3. Sposób przygotowania oferty:  
 
 

a) Forma pisemna 
 

Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: 
 
Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis:  

 
 

„Dostawa elementów do budowy zestawu do badań – wersja 2 zgodnie ze specyfikacją  
Nie otwierać” 

 
 b) Forma elektroniczna  

 
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta 
elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany 
podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do 
kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule e-maila powinna znaleźć się informacja  
o tym, że e-mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. Oferta powinna być zabezpieczona 
hasłem, które zostanie przesłane do Zamawiającego w kolejnej wiadomości mailowej.  
Zamawiający w formie elektronicznej przyjmuje oferty złożone w dwóch kanałach : poprzez mail 
firmowy oraz poprzez stronę bazy konkurencyjności. Obie formy elektroniczne są tak samo ważne.  

 
4. Kompletna oferta musi zawierać: 

 
 Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego z wyszczególnieniem ceny netto / brutto w zł,  
 Podpisane Oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
 Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik jeśli dotyczy, 
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego 
celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - jeśli dotyczy.  
 

5. Oferty należy złożyć do dnia 30.01.2023r.  
6. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej: 

 
a. Cenę wyrażoną w PLN netto oraz brutto za poszczególny pojedynczy zestaw, cenę łącznie 

netto oraz brutto za całość dostawy przedmiotu zamówienia,  
b. Oferta powinna być zgodna z wzorem – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  
c. Oferta zgodna z załącznikiem nr 1 – formularzem ofertowym. 

 
7. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.  
8. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny jako nieważne. 
9. Oferty bez podpisanych załączników zostaną uznane jako oferty nieważne.  
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II.4. Tryb rozpatrzenia ofert: 
 
1. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub 

uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.  
2. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia 

dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  
3. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych 

ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu 

o ustalone kryterium. Zamawiający sporządzi protokół oceny ofert, a następnie podpisze umowę w 
sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem danych 
wynikających z zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie o terminie i miejscu 
podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wykonawcę pisemnie, faxem lub e-mailowo. 

5.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia i uchyla się od należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

6. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 
 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 oferta zawiera rażąco niską cenę, 

 wpłynie po terminie składania ofert, 
 nie jest kompletna tj. nie zostały do niej załączone wszystkie wymagane niniejszym 

zapytaniem załączniki lub wpłynęły i nie zostały podpisane tj. zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  

7. Postępowanie może zostać unieważnione w każdym czasie, gdy Zamawiający uzna, że: 
 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;  

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć,  

 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie umowy zgodnie z prawem i zasadami finansowania, 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert,  
zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia  
postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny,  
 

8. Z tytułu odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentom nie przysługują żadne 
roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
a) Zamawiający informuje niezwłocznie o:  
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 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta.  

 unieważnieniu postępowania.  
b) Zamawiający udostępnia informacje, na stronie internetowej:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

10. Podmiot składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 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, 
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, 

e) powiązaniu z tytułu pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że mogło to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
Oferta złożona przez taki podmiot zostanie odrzucona. 
 
II.5. Kryteria oceny ofert:  
 

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta 
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.  
 
 
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 
 

 Cena 100% cena liczona wg wzoru: (cena najniższej oferty / cena badanej oferty) x 100%  
 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.  
 Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt.  
 Przyjmuje się, że 1% = 1pkt. 
 Uwzględnia się tylko oferty z okresem gwarancji ≥ 12 miesięcy.  

 
W sytuacji gdy w trakcie oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości co do jej treści: − 
wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia zawartości oferty; − termin na dokonanie wyjaśnień zostanie 
wskazany w wezwaniu, przy czym dla uznania spełnienia terminu liczy się data wpływu wyjaśnień 
do Zamawiającego; − jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień nie pozwoli na jednoznaczne określenie zakresu oferty, Zamawiający 
zmuszony będzie odrzucić ofertę Wykonawcy. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta 
niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która 
uzyska największą ilość punktów. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE 
 
III.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione 
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warunki udziału w postępowaniu: 
 

 Nie zachodzą inne przesłanki wykluczenia, 
 Brak powiązań pomiędzy podmiotami.  

 
 
III.2. Inne istotne postanowienia 
Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że 
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.  
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.  
 
Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub 
odwołane.  
 
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 
Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz stronie internetowej bazy konkurencyjności.  
 
Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się  
z Dostawcami/Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn. 
 
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia 
w stosunku do Zamawiającego. 
 
Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być 
doręczona do Zamawiającego na adres: 
 
40-186 Katowice, ul. Karoliny 4, TELVIS PUP Sp. z o.o.    
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: telvis@telvis.pl 

 

Pytania techniczne należy kierować do: Grzegorz Mirek  na adres mail: mirek@telvis.pl  

Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą e-mailową, jeśli zostaną 
złożone najpóźniej do dnia 24.01.2023 r. 
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Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków 
zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach. 
 
III.3. Finansowanie projektu:  
 
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa : Wsparcie 
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie : Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 
: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, konkurs : 1/1.1.1/2021 
– Szybka Ścieżka, Ogłoszenie konkursu : 15 luty 2021r., nabór: 2021-03-22 – 2021-05-04. 
 
 
III.4. Termin i miejsce wykonania zamówienia 
 
 
Proponowany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia : 5 tygodni od daty podpisania 
umowy.  
 
Wnioskodawca przewiduje podpisanie umowy po terminie publikacji najkorzystniejszej oferty 
w bazie konkurencyjności w lutym 2023r.  
 
 
III.5. Istotne dla stron postanowienia umowy 

1.Warunki zmiany umowy  
 
1. Zamawiający dopuszcza zmiany zapisów umowy na inne niż zapisy wynikające z oferty w 
przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy. 
  
IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
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:  

a) Administratorem danych osobowych jest TELVIS PUP Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach,  
b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady 
konkurencyjności. 
c) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja niniejszego postępowania.  
d) Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu tj. przez okres 3 lat do dnia 
realizacji umowy i zakończenia projektu. 
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e) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
f) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku 
realizacji umowy posiada: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa 
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 
 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 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego); 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
g) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku 
realizacji umowy nie przysługuje: 
 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 jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

SEKCJA V: Załączniki 
 

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty z formularzem cenowym. 
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi. 
 

 



 
 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę elementów do budowy zestawu do badań – wersja 

1 zgodnie ze specyfikacją na potrzeby firmy TELVIS PUP Sp. z o.o. przeznaczonego do 
realizacji projektu pt. „Multimodalny system wspomagania spersonalizowanej terapii z 

wykorzystaniem pobudzeń metrorytmicznych i chodu z kijkami RAS 4 NoW” w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.1.1 Projekty B+R 

przedsiębiorstw,  Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa, konkurs  

nr 1/1.1.1/2021 

 
Nazwa Wykonawcy:  
 
…………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy: 
 
……………………………………………………..               
Dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu) 
 
…………………………………………………... 
 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr…………….z dnia ………………r. dotyczące  

Dostawa elementów do budowy zestawu do badań – wersja 2 zgodnie ze specyfikacją  

składamy ofertę  poniższe:  
 
 

Dostawa elementów do budowy zestawu do badań – wersja 2 zgodnie ze specyfikacją  

20 sztuk zestawów zgodnie z zakresem zapytania ofertowego 
 
Cena pojedynczego zestawu netto:………………………. zł,  
Cena pojedynczego zestawu brutto:………………………zł,  
 
Cena realizacji  przedmiotu zamówienia wynosi: 
cena netto: ………………………….. zł,  
podatek VAT …..…………….. zł 
cena brutto ………………… zł  
słownie: ………………………………………………….……… zł brutto. 
 
 



 
Oświadczamy, że: 

1. zapoznaliśmy się ze zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 
przyjmujemy warunki w nim zawarte, 

2. znajdujemy  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
Zamówienia. 

3. nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 
4. przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym, 
5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert, 
6. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 
7. wypełniliśmy 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 L119 
s.1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (oświadczenie 
dotyczy sytuacji gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego 
dotyczące). 

Jednocześnie  informujemy, iż w przypadku wyłonienia naszej firmy na Wykonawcę 
zamówienia osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie: ..........…………….……, 
służbowy e-mail: ………………, służbowy nr tel. …...………….. .    
 
 
.............................................…                                            ........................................................ 
            Miejscowość i data                                                        Pieczęć i podpis Wykonawcy                                                                               
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi 

 
………………………………… 
………………………………… 
                                                                                  
Pieczątka Oferenta        Katowice, data 

 
 
 
 

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi 
 
 
Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
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. 

e) powiązaniu z tytułu pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że mogło to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
 
Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania. 

 
 
 
 

…………..………………………… 
Podpis 

 
 
 
 
 
 


		2023-01-20T10:04:21+0100
	Marek Wojtas




