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Nowogród Bobrzański, dnia 01.04.2022r. 
 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 

Zamawiający Gmina Nowogród Bobrzański  reprezentowana przez  Miejsko-Gminne Przedszkole 
Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim zawiadamia, że w postępowaniu na Dostawę sprzętu 
komputerowego,  multimedialnego oraz sprzętu do robotyki  w podziale na części w ramach 
projektu: „Kompetentny Przedszkolak wybrano najkorzystniejsze oferty: 
 
a) Część I – SNT GROUP Ewa Uchman z siedzibą ul. Podwale 12, 68-200 Żary – 11.413,00 zł brutto 
b) Część II GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk z siedzibą Klępina ul. Klonowa 2, 66-

010 Nowogród Bobrzański – 29.835,26 zł 
c) Część III GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk z siedzibą Klępina ul. Klonowa 2, 66-

010 Nowogród Bobrzański – 12.468,57 zł 
 

 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Gmina Nowogród Bobrzański  reprezentowana przez  Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 
ul. Szkolna 6 
66-010 Nowogród Bobrzański 
 
2. Nazwa zadania: 
Dostawa sprzętu komputerowego,  multimedialnego oraz sprzętu do robotyki  w podziale na części 
w ramach projektu: „Kompetentny Przedszkolak”. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO Województwa Lubuskiego. 
 
2.1. Zastosowanie przepisów: 
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł. Zamówienie prowadzone jest  w trybie rozeznania 
rynku  zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
z dnia 21.12.2020r. – sekcja  6.5.1. 
 
3. Opis przedmiotu  zamówienia: 
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje  dostawę sprzętu komputerowego,  multimedialnego oraz sprzętu 
do robotyki  w podziale na części. 
Część 1- Sprzęt komputerowy, składa się z następującego asortymentu: 
1. Laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym szt. 2  
2. Urządzenie wielofunkcyjne szt.  1 
3. Tablet szt.  2 
Miejsce dostawy: Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim. 
 
Cześć 2- Sprzęt multimedialny składa się z następującego asortymentu: 
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1. Rzutnik multimedialny szt. 2 
2. Ekran szt. 2 
3. Tablica interaktywna z projektorem szt.  2 
Miejsce dostawy: Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim.  
Dostawa obejmuje konfigurację sprzętu, montaż i szkolenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Cześć 3- Sprzęt do robotyki składa się z następującego asortymentu: 
1. Zestaw min. 6 robotów i min. 2 scenariuszy - zestaw 1 
2. Zestaw startowy + stacja dokująca do ładowania- zestaw  2 
Miejsce dostawy: Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim. 
 
3.2.Dostawa obejmuje dowóz we własnym zakresie i  na koszt wykonawcy wraz z wniesieniem w miejsca 
wskazane przez Zamawiającego Dodatkowo tam gdzie jest wymagane w opz  również dodatkowe akcesoria 
oraz konfigurację sprzętu, montaż i szkolenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
3.3.Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad  i kompletny tj. 
posiadający wszelkie akcesoria, przewody  niezbędne do ich użytkowania. 
3.4.Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych  i  uprzedniego 
używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej  używana, musi 
pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego 
działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie 
dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. 
3.5..Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, 
świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 
3.6.Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi 
pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 
3.7.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez 
wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 
3.8.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich pokrycia. 
3.9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:  
-są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy 
zamawiającego lub 
-nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w rozeznaniu lub 
-dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów 
technicznych  Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 
3.10.W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma 
prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny 
koszt. 
3.11.Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe 
wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi  i obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 
3.12. Wymagany minimalny termin gwarancji i rękojmi na dostarczone produkty- minimum 24 miesiące  
od daty odbioru przez Zamawiającego bez uwag. 
3.13. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, 
normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o 
nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. 
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4.Termin realizacji zamówienia : 
14 dni od udzielenia zamówienia dla każdej z części zamówienia. 
 
15. RODO 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 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, Zamawiający 
informuje, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego z siedzibą 
w: 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, NIP: 929-10-04-928 , Regon: 000536775, tel. 68 / 329-
09-62, e-mail: now.bobrz.um@post.pl; 

 W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony 
danych Panem Jarosławem Sakiem w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim pod nr tel. (68) 329-
09-62 wew. 130 lub adresem e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl;  

 Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy będą przetwarzane: na 
podstawie: 
a)  art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy, oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO – w 
celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a także zabezpieczenia i dochodzenia 
ewentualnych roszczeń z Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora a także w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c ) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze i realizacją zawartych umów,; 
b) Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 
późn. zm.) oraz na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r. 
poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.  
c) Odbiorcami Pani/Pana danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub 
upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz 
podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do 
przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie 
Umowy; 
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zamówienie jest współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej przez okres trwałości projektu;; 
e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;   
f) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
g) 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 **;   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
h) 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.  
i) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom 
wskazanym w ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją 
niniejszej Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust.2 
powyżej.” 
 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: 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. 
 
 
Do obowiązków Wykonawcy należą obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane 
te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie 
będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 
informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 
 
 


