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Załącznik nr 3 

do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł  

w Domy Pomocy Społecznej w 

Kochłowach 

 

 

 

DOM  POMOCY SPOŁECZNEJ 

   W KOCHŁOWACH 

 

Kochowy 1                   tel/fax. 62  732 07 05 

63-500 Ostrzeszów             

 Kochłowy, 21.06.2022 r. 
DPS 2620.7.2022 

Nr sprawy 

 

 

 

                                                     ZAPYTANIE OFERTOWE 
                           dotyczące wyboru wykonawcy  na  realizację zadania pn. 
  

Świadczenie usług informatycznych 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:  

 Dom Pomocy Społecznej, 

  Kochłowy 1,  

 63-500 Ostrzeszów 

 NIP: 6221638922 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:  

Świadczenie usług informatycznych w zakresie: 

- Nadzór nad licencjami i oprogramowaniem, 

- Wspomaganie przy prowadzeniu ewidencji sprzętu komputerowego i programów 

komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w DPS  

w Kochłowach, 

- Prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w DPS w Kochłowach 

oprogramowania komputerowego, 

- Analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w  DPS w 

Kochłowach i rozliczanie ich realizacji, 

- Prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych 

komputerowych oraz ewidencjonowanie haseł dostępu dla poszczególnych 

użytkowników, 

- Archiwizacja danych z pamięci serwera i komputerów lokalnych, prowadzenie pełnej 

dokumentacji w tym zakresie oraz zbioru nośników elektronicznych,  

- Wykonywanie kopii bezpieczeństwa, 

- Wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego DPS w Kochłowach  

i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii, 

- Instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na stanowiskach roboczych, 

- Administrowanie siecią komputerową na terenie DPS w Kochłowach , 



- Ewidencja i aktualizowanie programów związanych z  informatyzacją w DPS  

w Kochłowach, 

- Instruowanie  pracowników  w kwestiach związanych z obsługą informatyczną, 

- Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych. 

- Wykonanie czynności w zakresie polityki bezpieczeństwa systemów 

informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych (ASI). 

 

3.  Dokumentacja do zapytania ofertowego dostępna jest w siedzibie Zamawiającego. 

 

4.  Termin realizacji zamówienia:  

Od 01.07.2022r do 31.12.2022r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:  

Złożenie oferty cenowej. 

 

6. Kryterium wyboru oferty którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty: 

- Najniższa cena brutto ofert 100 pkt. 

- Przy obliczaniu ceny należy podać wynagrodzenie miesięczne brutto 

 

6. Miejsce uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia i 

warunków udziału w zapytaniu ofertowym:  

Dom Pomocy Społecznej, Kochłowy 1, 63-500 Ostrzeszów  

Joanna Guhn  – Referent  

pod nr tel. 62 732 07 05  w dni robocze w godzinach 8.00-14.00. 

 

7.  Miejsce i termin złożenia ofert:  

Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2022 r. do godz. 9.00 w administracji zamawiającego 

w Domu Pomocy Społecznej, Kochłowy 1, 63-500 Ostrzeszów, osobiście, kurierem, 

wiadomością e-mail lub pocztą (decyduje termin dostarczenia, a nie stempla 

pocztowego). 

 

 

 

 

 

               ZATWIERDZIŁ: 

   Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Kochłowach 

                mgr Aneta Małolepsza 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Załącznik nr 4  

do Zapytania ofertowego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. 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”, 

oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781) 

informuje, że: 

 

1.  Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach,  

Kochłowy 1, 63-500 Ostrzeszów 

 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach jest Pani 

Halina Froń  e- mali fron@dpskochlowy.pl tel. 62 732 07 05 

 

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie  art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług 

informatycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach” nr sprawy DPS.2620.7.2022, 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. 

 

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby  lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania  w oparciu o regulamin udzielenia zamówień publicznych na 

dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach (Zarządzenie 

Nr 1/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach). 

 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień 

publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w 

Kochłowach (Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach) a w 

przypadku nieuregulowania w regulaminie w/w kwestii, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2021poz.1129 z późn. zm.). 

 

6. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

7. Wykonawca posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO  prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

8. Wykonawcy 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.                                        

                                                                                                                    
………..…………………………               ……………………………. 

     miejscowość, data                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy  
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