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ROZEZNANIE RYNKU nr 4/2021/HGT z dnia 12 sierpnia 2021 r.  

w projekcie „Kształcenie zawodowe: 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)” 

 

1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 

30213100-6 – Komputery przenośne 

30200000-1 – Urządzenia komputerowe 

 

2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

PPH Erra Sp. z o.o., ul. Marconich 2, lok. 10, 02-954 Warszawa 

Telefon: 225506146, NIP 5210532898, REGON 010356746 

E-mail: erra@pro.onet.pl, www.erra-transport.pl  
 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 (osiemnastu) laptopów wraz z oprogramowaniem 

w terminie do 25 sierpnia 2021 r. w ramach projektu „Kształcenie zawodowe: 12) branża 

hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)” (dalej Projekt), dofinansowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe 

dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Ministerstwem Edukacji i Nauki (MEiN). 

Zapytanie służy określeniu stawki rynkowej Zamówienia i nie zakończy się wyborem wykonawcy. 

 

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

17 sierpnia (wtorek) 2021 r. 
 

5. PODSTAWA PRAWNA  

Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 

z późn. zm.). Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami zasady konkurencyjności, o której 

mowa w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 
6. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 18 (osiemnastu) laptopów 

posiadających parametry biurowe z oprogramowaniem systemowym i podstawowym 

pakietem biurowym (licencja na 12 miesięcy) w terminie do 25 sierpnia 2021 r. zgodnie 

z następującą specyfikacją: 

a) typ: laptop, 

b) matryca 14” FullHD (1920 x x1080), 

c) pamięć RAM minimum: 8 GB 

d) dysk SSD minimum: 256 GB, 

e) procesor klasy minimum: i3, 
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f) karta graficzna minimum: wbudowana, 

g) karta sieciowa: wbudowana WiFi ac+ Bluetooth, 

h) porty USB: minimum 2, 

i) porty HDMI: tak, 

j) kamera: tak, 

k) system operacyjny (np. Windows 10 Proffesional lub równoważny), 

l) licencjonowany program biurowy zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia prezentacji (licencja na 1 rok), 

m) gwarancja: minimum 2 lata w serwisie producenta, 

n) oferowany towar jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach 

lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. 

2) Wszystkie wymagania określone w pkt 1) powyżej Zamawiający traktuje jako minimalne 

wymagania dotyczące parametrów zamawianych laptopów. Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć laptopy o parametrach takich samych lub lepszych niż wymienione w pkt 1) powyżej. 

3) Wynagrodzenie:  

Wynagrodzenie płatne po dostarczeniu przedmiotu Umowy i po podpisaniu protokołu odbioru 

Zamówienia. 

4) Sposób dostawy Zamówienia przez Wykonawcę: 

Dostawa laptopów nastąpi do siedziby Zamawiającego w terminie do 25 sierpnia 2021 r. 

5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o Zamówienie w następujących obszarach:  

a) Warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o Zamówienie, 

jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz 

terminu płatności jest konieczna. 

b) Sposób wykonania przedmiotu Zamówienia, w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji 

Zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych 

mających wpływ na wykonanie Zamówienia. 

 

7. WYKONAWCA 

Z niniejszego postępowania wykluczeni są Wykonawcy będący osobami zatrudnionymi w 

instytucjach uczestniczących w ramach stosunku pracy w realizacji programów operacyjnych, 

określonych w Wytycznych, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, 

w rozumieniu Wytycznych.  
 

8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest przedstawiciel Zamawiającego – 

Grażyna Sieradzka, nr tel.: 606 668 120 , e-mail: erra_projekt@erra.net.pl 

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym Zapytaniem należy kierować na 

adres e-mail: erra_projekt@erra.net.pl 
 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Oferta powinna być złożona na druku „OFERTA” (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi 

załącznikami. 
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2) Oferta musi obejmować całość Zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

i ofert wariantowych. 

3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5) Oferta musi być podpisana (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób 

umożliwiający identyfikację osoby).  

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 
 

10. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) drogą pocztową lub 

osobiście z dopiskiem: „Rozeznanie rynku 4/2021/HGT” do siedziby Zamawiającego lub 

w formie elektronicznej (skan kompletnej i podpisanej oferty) na adres e-mail: 

erra_projekt@erra.net.pl z dopiskiem „Rozeznanie rynku 4/2021/HGT”. 

2) Termin składania ofert upływa dnia 17 sierpnia (wtorek) 2021 r. 
 

11. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi złożyć Ofertę, zgodną w treści ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1. 

 

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

1) Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia 

stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające 

możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów 

służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające 

możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie 

incydentu fizycznego lub technicznego. 

2) Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem 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: 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowe ERRA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marconich 2 lok. 10, 02-954 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000107554, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 5210532898, REGON: 010356746, 

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia (rozeznanie rynku nr 4/2021/HGT), 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,  
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▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji 

i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu 

archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później, 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 

pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia,   

▪ 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  

(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może 

naruszać integralności protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty 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 (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), 

− 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. 

 

13. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Wszystkie załączniki do niniejszego Zapytania stanowią jego integralną część. 
 

 Załącznik nr 1 – Wzór – Oferta 


