Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Kamienna 86, 50-547 WROCŁAW tel. (71) 798 69 10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7- 2020
Zamawiający

Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Kamienna 86, 50-547 WROCŁAW
REGON 000184307, RSPO 42889, NIP 899 178 88 02

Przedmiot
zamówienia

Automatyczny monitoring zużycia energii i mediów w oparciu o zdalne odczyty
liczników - AMR.

Data ogłoszenia

16.10.2020 r.

Termin
składania ofert
Miejsce i sposób
składania ofert

Ofertę należy przesład do godziny 14 00 dnia: 22.10.2020 r.
Liczy się data wypływu, nie data nadania.
Oferty prosimy przekazad na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania (oferta może zawierad dodatkowe załączniki),
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: monika.okonska@wroclawskaedukacja.pl .
Liczy się moment wpływu do siedziby firmy, nie data wysyłki, nadania.

Opis przedmiotu Przedmiotem zamówienia jest usługa:
zapytania
ofertowego
pkt. 1
I. prowadzenie systemu AMR, utrzymanie aplikacji oraz monitoring zużycia energii i
mediów w obiektach szkoły:
a) konfiguracja obiektu,
b) konfiguracja alarmów,
c) konfiguracja harmonogramów,
d) wprowadzenie danych AMR,
e) przechowywanie danych AMR na serwerze własnym zleceniobiorcy,
f)

zapewnienie przesyłu danych pomiędzy systemem a aplikacją,

g) sporządzanie raportów miesięcznych, rocznych, na życzenie zamawiającego z
wykorzystaniem zebranych danych,
h) doradztwo w zakresie optymalizacji zużycia energii i mediów.

II. uruchomienie systemu:
a) dostarczenie i montaż sprzętu niezbędnego do funkcjonowania AMR i realizacji
usługi,
b) aktywacja systemu,
c) pomoc techniczna,
d) przeglądy i konserwacje urządzeo i systemu.
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pkt. 2
W ofercie należy uwzględnid:
1. termin montażu niezbędnych urządzeo 14 dni od podpisania umowy,
2. wykonanie projektu,
3. wykonanie niezbędnych, wymaganych przepisami odbiorów technicznych,
4. gwarancje na wykonane prace,
5. gwarancje na dostarczony sprzęt.

Informacje
dodatkowe

Szkoła posiada:
1. 1 wodomierz,
2. 2 punkty poboru ciepła,
3. 3 PPE (punkty poboru energii elektrycznej).

Termin realizacji
zamówienia
Pozostałe
informacje

Styczeo 2021 roku, 14 dni od podpisania umowy.

Wycena musi zawierad co najmniej następujące elementy:
1.

pełne dane identyfikujące Oferenta,

2.

datę sporządzenia oferty,

3.

cenę netto/brutto każdego z oferowanych elementów,

4.

cenę netto/brutto miesięczną za prowadzenie systemu AMR,

5.

nazwę, producenta oraz dokładną charakterystykę i ilośd dostarczanego
sprzętu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ofert.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczono w załączniku nr 2.
Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą byd udzielane podmiotom
powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z 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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub
powinowactwa
w linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające
powyższy warunek, jego niespełnienie skutkowad będzie odrzuceniem oferty.
Zamówienia
uzupełniające

Zamawiający zastrzega możliwośd udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej
procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w ilości nieprzekraczającej
50% ilości określonej w niniejszym zapytaniu ofertowym. Przedmiot zamówienia
uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego
Ocena oferty

Kryteria oceny i
opis sposobu
przyznawania
punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
K1 – cena 100%
Cena oferty musi zawierad wszystkie koszty kompletnego wykonania Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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Załącznik nr 1 do Zapytania nr 7 -2020

FORMULARZ OFERTY nr ….(prosimy nadad swój numer oferty)
w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe – nr 7 -2020
dla Zespołu Szkół Gastronomicznych
Dane Oferenta
Nazwa i adres

NIP, KRS
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko, email, telefon

Parametry oferty
Data ważności oferty
(minimum 30 dni)

Lp.

Cena
netto

Przedmiot zapytania

1

Automatyczny monitoring zużycia energii i mediów w
oparciu o zdalne odczyty liczników – AMR, abonament
miesięczny.

2

Koszt uruchomienia systemu – opłata jednorazowa.

Cena
brutto

Termin
realizacji
(ilośd dni)

Razem

Lp.

Wymogi

TAK

1

pkt. 1 I - uruchomienie i prowadzenie systemu AMR, utrzymanie
aplikacji oraz monitoring zużycia energii i mediów w obiektach
szkoły

2

pkt. 1 II - uruchomienie systemu

3

pkt. 2 zakup, montaż, konserwacja urządzeo oraz gwarancje na sprzęt

NIE

Kosztorys - wykonanie systemu
Lp.
1

Kosztorys Opis produktu
(prosimy podad nazwę i producenta)

Cena
netto

Cena
brutto

Ilośd
szt.

Link do
specyfikacji
(prosimy wkleid
odwołanie do strony z
produktem)

2
Razem

Sporządzający ofertę (data i podpis):
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Załącznik nr 2 do Zapytania nr 7 -2020
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki
sposób przetwarzane są zbierane dane.
W świetle RODO przyjmując od Paostwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z
określoną treścią, z podpisem, nasza placówka Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Kamienna 86, 50547 Wrocław ,staje się ich Administratorem.
Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marek Adamaszek z którym możecie się Paostwo
kontaktowad pod adresem email madamaszek@zontekiwspolnicy.pl lub abi@adametronics.pl
Podane przez Paostwa dane przetwarzamy w celu realizowania przedstawionego przez Paostwa
dokumentu, jak również w celu realizacji zadao dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych,
zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo
Oświatowe, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora
eżeli Paostwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Paostwa zgody,
którą wyrazili Paostwo poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i złożenie swojego C lub innej
dokumentacji aplikacyjnej.
Dane osobowe w treści złożonego przez Paostwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany
przez przepisy prawa – który może byd różny w zależności od rodzaju składanego przez Paostwa pisma.
Szczegółowe informacje w tym zakresie można znale d w Instrukcji Kancelaryjnej naszej placówki.
Informujemy, że Paostwa dane osobowe mogą byd udostępniane innym podmiotom na podstawie
przepisów prawa.
Nasza Placówka stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufnośd i integralnośd Paostwa danych
osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do
Paostwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Paostwa danych.

Mają Paostwo Prawo do:
- ochrony danych osobowych,
- dostępu do treści swoich danych osobowych
oznacza to, że możecie Paostwo prosid, aby administrator danych osobowych
wyeksportował z baz danych informacje, jakie posiada na Paostwa temat i przesłał
je do Paostwa w formie pisemnej lub elektronicznej
- do poprawiania danych
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jeżeli przetwarzane przez administratora dane są nieprawidłowe, mają Paostwo
prawo do ich poprawienia.
- do ograniczenia przetwarzania danych
jeżeli uznają Paostwo, że Administrator przetwarza zbyt szeroki zakres Paostwa
danych osobowych, mają Paostwo prawo zażądad, aby zakres danych został
ograniczony, o ile żądanie to nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym
przez obowiązujące prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy.
- do żądania usunięcia danych
Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza żądanie, aby
Administrator danych usunął wszelkie informacje zawierające Paostwa dane
osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepisów prawa.
- do przenoszenia danych do innego administratora danych
eżeli Administrator przetwarza Paostwa dane osobowe na podstawie Paostwa
zgody lub w związku zrealizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych możeice Paostwo poprosid, aby Administrator
wyeksportował Paostwa dane, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania
do innego administratora danych.

Mają również Paostwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Paostwa danych osobowych
Prawo do sprzeciwu składad można w sytuacji, gdy nie chcą Paostwo, aby Administrator przetwarzał
Paostwa dane osobowe w określonym celu.
Prawo do sprzeciwu możecie Paostwo zgłosid bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych
Placówki lub listownie na adres Administratora danych osobowych.
Mają Paostwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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