
 
Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć” Spółka z o.o. 

z siedzibą w Gdyni, 
ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia 

REGON: 19251610, KRS: 0000066350, NIP: 958-08-86-484 
 
działając w imieniu i z upoważnienia Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprasza do udziału w 
przetargu nieograniczonym na zakup licencji i wsparcia technicznego zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 

•  SAP ASE, Edge edition, Advanced version – 2 cory 

• Enterprise Service w opcji na 1 rok i trzy lata 
 
   
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zapieczętowanej kopercie opisanej tytułem 
"SYBASE" do dnia  16 listopada 2018 r. do godziny 13:00 w Przedsiębiorstwie Portowym "SIEĆ" Sp. z 
o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia, pok. 104, oferty spełniającej następujące wymagania: 
 
Istotne warunki realizacji dostawy: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1.1. posiadają status autoryzowanego partnera producenta   

1.2. nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów.  

1.3. złożą następujące dokumenty: 

a. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

 do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. W przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

stosowny dokument powinien przedłożyć każdy z oferentów, 

b. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 

że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, 

c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferentów wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. w tym wspólników spółki cywilnej, właściwe 

zaświadczenie powinien przedłożyć każdy z oferentów lub wspólników spółki cywilnej;  

2. Wyspecyfikowanie ceny całkowitej i ceny jednostkowej licencji w PLN.  

3. Faktura i licencje oprogramowania zostaną wystawione bezpośrednio na Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A. 

4. Kryteria wyboru oferty – 100% cena, 

5. Termin ważności oferty – 30 dni od daty złożenia ostatecznej oferty. 

6. Termin dostawy – do dwóch tygodni od daty złożenia zamówienia. 



7. Termin płatności - 21 dni od daty otrzymania faktury i dostawy przedmiotu zapytania 
potwierdzonej protokołem odbioru przez Zamawiającego. 

8. Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn. 

 

 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2018 r. o godz.: 12:00 w siedzibie Działu 
Informatyki i Telekomunikacji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A,  
ul. Kwiatkowskiego 60/A1/110. 
 
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: 

• Aleksandra Grześkowiak tel. 58/ 6274724, e-mail: handlowy@siec.gdynia.pl 
  

 
 
Gdynia, 5.11.2018r.  
 
 
  

mailto:handlowy@siec.gdynia.pl


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 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), zwane dalej RODO, Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. z o.o. 
przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kontrahentów: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Portowe  „SIEĆ” Sp. z o.o.  z 
siedzibą w 81 – 337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000066530, posiadająca numer NIP 958-08-86-484 oraz numer 
REGON 191251610   
2) Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
- realizacja i rozliczanie umów - art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679,  
- wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia PE 
i Rady (UE) 2016/679 
- realizacji marketingu usług Przedsiębiorstwa  Portowego „SIEĆ” Sp. z  o.o. - art. 6 ust. 1 f) 
Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: firmy 
dostarczającej pocztę, przesyłki, kancelarii prawnej obsługującej Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. z 
o.o., firmy dostarczającej oprogramowanie elektroniczne do realizacji umowy, firmy obsługującej stronę 
internetową oraz pocztę elektroniczną Przedsiębiorstwa  Portowego „SIEĆ” Sp. z o.o., uprawnionych 
organów państwowych i publicznych, banków. 
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po rozwiązaniu umowy. 
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. 
7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zawarciu umowy 
dane osobowe zostaną usunięte po upływie 5 lat od rozwiązania umowy. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania umowa nie zostanie 
zawarta. 
 
 
 


