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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP LICENCJI MICROSOFT 365. 

1. Informacji dotyczące zamawiającego  
 

Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 
Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000019880, NIP: 5840304472, REGON: 000144992, kapitał zakładowy w wysokości 
8.000.000,00 zł, wpłacony w całości, zwana dalej „Spółką” lub „Zamawiającym”.  

Dane kontaktowe, pod którymi można zasięgnąć informacji w związku z przedmiotowym zaproszeniem 
do udziału w negocjacjach:  

1) telefon: 603 802 396;  
2) e-mail: ai@prs.pl;  
3) adres strony internetowej Zamawiającego: www.prs.pl.  

 
2. Tryb udzielenie zamówienia  

1. Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w trybie zaproszenia do udziału w negocjacjach. zgodnie z 
treścią niniejszego zaproszenia.  

2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 24.10.2019 r. z późn. zm.).  

3. Przedkładając swoją ofertę Oferent akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki określone przez 
Zamawiającego.  

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty, a także z 
zawarciem umowy.   

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.  
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.  
7. Zamawiający ma prawo na każdym etapie  odstąpić od postępowania bez wyłonienia Oferenta i bez 

podania przyczyny. Oferentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  
8. Porozumiewanie się z Oferentami odbywa się  drogą elektroniczną.  
9. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: 100% cena (na zasadzie im niższa cena tym 

większa liczba punktów),  
 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia rocznych licencji Microsoft 365, Polski Rejestr Statków 
S.A. zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę zakupu następujących licencji Microsoft  

 Microsoft 365 Business Basic – 388 szt. 
 Exchange Online (plan 1)  - 18 szt. 
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 Exchange Online (plan 2) – 11 szt. 
 Microsoft 365 Business Standard  - 12 szt. 
 Teams Rooms Premium   - 1 szt 
 Visio (plan 1) – 1 szt. 

 
Dodatkowo, w ramach zakupionych licencji oczekiwane jest : 

 wsparcie techniczne dot, aktywacji i weryfikacji licencji , 
 opiekę powdrożeniową, 
 dedykowanego Opiekuna Klienta. 
 

4. Udzielanie wyjaśnień 

1. Każdy Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zaproszenia do 
udziału w negocjacjach.  

2. Pytanie Oferenta musi być sformułowane w sposób precyzyjny i wysłane na adres siedziby 
Zamawiającego bądź drogą elektroniczną na adres : m.suczynski@prs.pl, w terminie nie późniejszym 
niż 1 dzień przed upływem terminu składania ofert . Jeśli pytanie wpłynęło w terminie późniejszym, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

3. Zamawiający w miarę możliwości niezwłocznie udzieli Oferentowi wyjaśnień.  
4. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od 

procedury zaproszenia do udziału w negocjacjach, a także zmodyfikować treść zaproszenia do udziału 
w negocjacjach. W takim wypadku dopuszcza się odpowiednie wydłużenie terminu składania ofert. 
Oferentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów 
biorących udział w postępowaniu o dokonanych modyfikacjach i ewentualnym wydłużeniu terminów 
składania ofert oraz kolejnych etapów postępowania, jeśli okaże się to konieczne.  

 
5. Warunki udziału w zamówieniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:   
1) znajdują się w dobrej sytuacji finansowej, w szczególności nie są ujęci w rejestrze dłużników;  
2) w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, 

ani nie zachodzą przesłanki uzasadniające wszczęcie tych postępowań, ani nie są postawieni w 
stan likwidacji;   

2. Jako Oferenci nie mogą uczestniczyć w niniejszym postępowaniu:  
1) dłużnik, poręczyciel, gwarant dłużnika Zamawiajacego, ani osoby powiązane kapitałowo lub 

osobowo z tymi osobami;  
2) członkowie zarządu, członkowie organu nadzorującego, prokurenci, pełnomocnicy oraz osoby 

odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie niniejszego postępowania; 3) małżonek, 
zstępni oraz wstępni osób, o których mowa w pkt 1) i 2).  

3. O wybór oferty będą mogli starać się Oferenci, którzy nie zostaną wykluczeni z postępowania. 
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy:  
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1) nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych 
w zaproszeniu do udziału w negocjacjach i nie uzupełnili lub nie wyjaśnili na wezwanie 
Zamawiającego dokumentów w wyznaczonym terminie;  

2) złożyli nieprawdziwe informacje;  
3) w razie nie spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 powyżej; 4) gdy są podmiotami, o 

których mowa w ust. 2 powyżej.  
 

6. Zasady składania ofert 

1. Oferty należy złożyć w terminie przedstawionym w Załączniku 1 drogą elektroniczną na adres: 
m.suczynski@prs.pl.  

2. Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego zaproszenia udziału w negocjacjach  
 

7. Osoba wyznaczona do kontaktu  

Do kontaktowania się z Oferentami, po stronie Zamawiającego upoważnieni jest Michał Suczyński, e-
mail: m.suczynski@prs.pl, tel.: 603-902-396;  

8. Postępowanie po wyborze 
 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i wyłonieniu Oferenta, którego oferta została wybrana w 
trybie negocjacji i oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie złożone zamówieni na licencje.  
Płatność w oparciu o fakturę pro forma przynajmniej z 7 dniowym terminem płatności. Licencje 
powinny być aktywowane zgodnie z terminami wygaśnięcia.  

2. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez Oferenta w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od zamówienia ..  

3. Zamawiający może na każdym etapie zakończyć postępowanie bez wybrania którejkolwiek z 
ofert i bez podania przyczyny W takim wypadku Oferentom nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia wobec Zamawiajacego.  

 
9. Klauzula Informacyjna  

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2, a także art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 
04.05.2016 r.), zwanego w dalszej części RODO, Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Gdańsku, zwana w dalszej części Spółką informuje, że:  

1. Administrator Danych Osobowych – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski 
Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 
Gdańsk, tel.: + 48 058 346 17 00, + 48 058 751 11 00, adres email: mailbox@prs.pl).  
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2. Inspektor Ochrony Danych – Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może 
Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem tel.: 
+ 48 058 751 12 97, e-mailem: iod@prs.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki, wskazany w pkt 
I.  

3. Cele i podstawy przetwarzania:  
1) Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, której jest 

Pani/Pan stroną / w której została Pani/został Pan wskazana/y jako osoba upoważniona do 
reprezentacji, pełnomocnik, osoba odpowiedzialna za wykonywanie umowy lub osoba do 
kontaktu, w związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na 
podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO w celu prawidłowego oraz zgodnego z 
zamiarem stron wykonywania umowy, a także dochodzenia roszczeń wynikających z 
przepisów prawa. Interes Administratora koncentruje się m.in. wokół rozwijania oferty 
handlowej i przedsiębiorstwa oraz rachunku ekonomicznego, przy poszanowaniu Pani/Pana 
prywatności i praw, w tym poprzez przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w 
minimalnym zakresie, koniecznym do osiągnięcia tych celów. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c) RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (wynikającego m.in. z przepisów 
podatkowych lub rachunkowych).  

2) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest 
Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie niemożność zawarcia umowy/utrudnienie w prawidłowym realizowaniu umowy.  

3) Spółka nie planuje przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 
Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane. Gdyby zaistniała potrzeba przetwarzania danych 
w innym celu, Spółka przed planowanym przetwarzaniem poinformuje Panią/Pana o tym 
innym celu oraz udzieli w tym zakresie wszelkich innych stosownych informacji.  

4. Prawo do sprzeciwu – W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych. Spółka przestanie przetwarzać Pani/Pana 
dane w tych celach, chyba że Spółka będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana 
danych istnieją dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 
Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

5. Okres przechowywania danych – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 
realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń wynikających z realizowanej przez strony 
umowy, a także okres obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, związanych z 
realizowaną umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 22.02.2019 r. z późn.  
zm.), jeżeli okresy te nie są tożsame.  

6. Odbiorcy danych:  
1) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą strony umowy, a także pracownicy i 

współpracownicy Polskiego Rejestru Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w 
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zakresie, w jakim niezbędne jest to do zawarcia, wykonania i rozliczenia zawartej pomiędzy 
stronami umowy.  

2) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione także podmiotom z naszej grupy 
kapitałowej (spółkom zależnym) oraz oddziałom (polskim i zagranicznym).  

3) Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty 
przetwarzające), tj. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.  

7. Prawa osób, których dane dotyczą:  
1) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
e) prawo do przenoszenia danych;  
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

2) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.  

8. Informacja o dobrowolności podania danych – Podanie danych ma charakter dobrowolny, 
jednakże jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.  

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:  
1) W procesie zawarcia i wykonywania umowy Spółka nie podejmuje decyzji w sposób 

zautomatyzowany w oparciu o podane przez Panią/Pana dane.  
2) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 4) RODO, "profilowanie" oznacza 
dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej 
osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

  
 

10. Załączniki – Załącznik1 Tabela Cenowa  
 


