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Rzeszów 2021.09.13 

 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie 

zamierza udzielić zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 

2021 r., poz. 1129) art.4 pkt.8 tej ustawy, w związku z czym 

 

zaprasza 

 

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia polegającego na: ”sprzedaży 

odnowienia licencji na 12 miesięcy programu antywirusowego Kaspersky Endpoint 

Security for Business Advance dla 100 użytkowników”. 

 

1. Ofertę należy złożyć: 

 1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego, 

 2) faksem na numer 17 86 04 530 

 3) e-mailem na adres oddzial-ag@rzeszow.wsa.gov.pl 

2. Na kopercie/faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i 

adres wykonawcy oraz napis „Oferta cenowa na sprzedaż odnowienia licencji programu 

antywirusowego Kaspersky” 

3. Termin złożenia ofert: do dnia 16 września 2021 r. do godz. 1000 

4. Termin realizacji zamówienia po podpisaniu umowy do 23 września 2021 r. 

5. Płatność za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 21 dni od daty przedłożenia 

faktury. Nie wykonanie zamówienia w terminie umownym spowoduje odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego bez prawa roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy 

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

 Pan Paweł Lewandowski, Bogdan Gierulski tel. 17 860 45 35, 17 860 45 44 

7. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do 

wykonawcy zamówienia umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

8. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

 Zgodnie z art.13 ust.1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzanie 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 dnia4 maja 2016 r. str. 1), dalej RODO, informuję, że:  

 - administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 4A; 

 - kontakt do inspektora danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Rzeszowie: iod@rzeszow.wsa.gov.pl; 

 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawieart.6 ust. 1 lit. C RODO 

w celu związanym z zapytaniem ofertowym; 
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 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego; 

 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia zapytania ofertowego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio jest 

związany z udziałem w zapytaniu ofertowym; 

 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzja nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 - 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 ust.2 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. 

 

 

 

 

           Dyrektor 

      Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

        w Rzeszowie 

 

              Mariusz Drozdowski 

 

 


