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Postępowanie nr MP.272.1.2021.AK                        Wrocław, 22 września 2021 r. 

 

ZAMAWIAJĄCYM JEST: 

Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze 

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

NIP PL: 896 000 54 08 REGON 000001301 

www.bip.uni.wroc.pl 

Osoba do kontaktu: Anna Kaproń 

Adres: ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław 

e-mail: anna.kapron@uwr.edu.pl 

tel. 713754145 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: 

Dostawa kolorowej kamery cyfrowej o rozdzielczości 20 mln piksel z modułem sterującym, 

jako doposażenie do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu stereoskopowego 

Leica M205C oraz dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z doposażeniem dla 

Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego na potrzeby realizacji projektu pn. 

„Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach 

polskich instytucji naukowych” (IMBIO) współfinansowany przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer projektu POPC.02.03.01-00-

0081/19 

Z podziałem na 14 zadań 

Zadanie 1 pn.  Dostawa kolorowej kamery cyfrowej o rozdzielczości 20 mln piksel z modułem 

sterującym, jako doposażenie do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu stereoskopowego 

Leica M205C wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi – 1 szt. 

 
Zadanie 2 pn.  Dostawa aparatu fotograficznego(body)– 1 szt. z dedykowanym pilotem - 1szt.,  

dodatkowym akumulatorem -1 szt., kartami pamięci – 3 szt. i zestawem do czyszczenia – 1 szt.                                             

http://www.bip.uni.wroc.pl/
mailto:anna.kapron@uwr.edu.pl
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Zadanie 3 pn. Dostawa stałoogniskowego obiektywu super makro o powiększeniu w zakresie 1-5x  

wraz z adapterem do lampy „makro”– 1 szt.                                               

Zadanie 4 pn. Dostawa stałoogniskowego obiektywu makro o powiększeniu 1x i ogniskowej 60 

mm wraz z filtrem ochronnym UV oraz adapterem do lampy „makro”- 1 szt.                                   

Zadanie 5 pn. Dostawa  zmiennoogniskowego obiektywu typu „zoom” o ogniskowej 17-50 mm – 

wraz z filtrem ochronnym UV oraz adapterem do lampy „makro”  -1 szt. 

Zadanie 6 pn. Dostawa  zmiennoogniskowego obiektywu do makrofotografii o powiększeniu 1x i 

ogniskowej 105  mm wraz z  filtrem ochronnym UV oraz adapterem do lampy „makro”– 1 szt. 

 

Zadanie 7 pn. Dostawa lampy do makrofotografii wraz z zestawem akumulatorów – 1 szt  

 

Zadanie 8 pn. Dostawa statywu fotograficznego 4-sekcyjnego – 1 szt.  

 

Zadanie 9 pn. Dostawa statywu fotograficznego 3-sekcyjnego (mini) z głowicą kulową – 1 szt. 

Zadanie 10 pn. Dostawa głowicy do statywu fotograficznego z szybkozłączem – 1 szt. 

Zadanie 11 pn. Dostawa sanek nastawczych do makrofotografii – 1 szt.  

 

Zadanie 12 pn. Dostawa plecaka fotograficznego – 1 szt. 
 

Zadanie 13 pn. Dostawa plecaka fotograficznego – 1 szt.  

 

Zadanie 14 pn. Dostawa blendy fotograficznej – 1 szt. 

 

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 z uwzględnieniem: 

- zasady zachowania uczciwej konkurencji 

- zasady równego traktowania Wykonawców 

- zasady przejrzystości 

2. Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (poz. 2019 ze zm.) 

zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł. 
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3. Niniejsze zapytanie zostało zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego www.bip.uni.wroc.pl 

oraz w bazie konkurencyjności, https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Szczegóły zamówienia określa załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja 

techniczna- wymagania minimalne  oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Zaoferowany produkt powinien spełniać minimalne 

wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze 

parametry. 

2. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: 

- koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, instalacji oraz przeszkolenia 

pracowników w zakresie obsługi urządzenia - dotyczy zadania nr 1 

- koszty opakowania i ubezpieczenia na czas transportu  – dotyczy zadań nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13,14. 

3. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie było kompletne, fabrycznie nowe, 

nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych.  

4. Wymagana  jest gwarancja minimum: 

Zadanie nr  1 – 24 miesiące, 

Zadania nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14 - 12miesięcy 

6. Kody CPV - zadanie nr 1: 38651600-9 - kamery cyfrowe, 30213100-6 -komputery przenośne 

                  - zadania nr: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14: – 38650000-6 – sprzęt fotograficzny 

 III. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Zadanie nr 1 - do 6 tygodni od daty zawarcia umowy 

Zadania nr 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – do 3 tygodni od daty zawarcia umowy  

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 

Muzeum Przyrodniczego UWr, Herbarium, ul. Sienkiewicza 5, 50-335 Wrocław 

 

IV. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

a) powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; 

http://www.bip.uni.wroc.pl/
https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy         

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego  czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IŻ PO; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

b) będącego podmiotem pozostającym z Zamawiającym w takim stosunku faktycznym lub 

prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy 

towaru lub usługi; 

c) który wykonywał bezpośrednio czynności związane  z przygotowaniem procedury lub posługiwał 

się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że 

udział tych Wykonawców w procedurze nie utrudni uczciwej konkurencji; 

d) który złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonej 

procedury; 

e) w stosunku do którego otwarto likwidację,  ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza  jest zawieszona 

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

2. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: 

a) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4 do 

zapytania Ofertowego 

b) Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji. 
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3. Zamawiający uprawniony jest do wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień 

dokumentów, o których mowa powyżej. Uzupełnienie dokumentów i oświadczeń może odbywać się 

pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie wraz z ofertą dokumentów wymienionych             

w dziale V. przygotowanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego Brak jakiegokolwiek dokumentu 

może skutkować nie dopuszczeniem złożonej oferty do badań. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

    1. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty muszą być czytelne i sporządzone w języku 

polskim.  

    2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub na więcej zadań. W zakresie każdego 

zadania Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być kompletna w zakresie 

danego zadania i zawierać jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert w 

zakresie danego zadania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

    3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/y  upoważnione do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi 

bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie 

wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty  należy dołączyć 

oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa 

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane. 

4. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca zobowiązuje się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z 

tego tytułu względem Zamawiającego. 

5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie  

złożonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem 

terminu składania ofert. 
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7. Zawartość oferty: 

a) Wypełniony załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – 

wymagania minimalne. Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego opisu, z którego w 

sposób nie budzący wątpliwości powinno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia 

wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym; 

b) Formularz ofertowy sporządzony według wzoru z załącznika nr 2; 

c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (Wykonawca 

nie jest obowiązany do złożenia powyższego, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w tej sytuacji Wykonawca wskazuje w Formularzu 

ofertowym adres strony internetowej, gdzie Zamawiający może pobrać aktualną informację z 

takiego rejestru); 

d) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo zgodnie z pkt 4. powyżej 

e) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do 

Zapytania Ofertowego. 

f) Przy zastosowaniu stawki VAT innej niż 23%, dokument z którego wynikać będzie, że 

przyjęta przez Wykonawcę stawka jest prawidłowa. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę można złożyć: 

  - w formie elektronicznej, przesyłając  skany podpisanych dokumentów na adres poczty 

elektronicznej: anna.kapron@uwr.edu.pl,  wpisując w tytule: Oferta - Postępowanie nr 

MP.272.1.2021.AK 

 - w formie pisemnej (osobiście bądź za pośrednictwem kuriera lub pocztą) w trwale zamkniętej 

kopercie  oznaczonej danymi Wykonawcy oraz Zamawiającego, z dopiskiem „Oferta - Postępowanie 

nr MP.272.1.2021.AK”,  na adres: Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze ,ul. Sienkiewicza 

21, 50-335 Wrocław, IV p. pok. nr 411 

 

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października  2021 r.do godziny 12.00  

 

2. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Wykonawcy. 

3. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego. 

mailto:anna.kapron@uwr.edu.pl
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4. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć 

ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli 

zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na składane w postępowaniu oferty, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert. Informacja o zmianach zostanie umieszczona, na stronie BIP 

Zamawiającego  oraz w bazie konkurencyjności 

VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ  

1. Cena Oferty ma uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania 

zamówienia zgodnie z zakresem opisanym w załączniku nr 1  (opisie przedmiotu zamówienia – 

specyfikacji technicznej – wymaganiach minimalnych) do Zapytania Ofertowego, oraz ewentualnych  

wyjaśnieniach i zmianach treści zapytania, jak również wszelkie zobowiązania wynikające z tekstu 

załączonej umowy, a także musi uwzględniać wszelkie opłaty i podatki, do których jest zobowiązany 

Wykonawca, wynikające z obowiązujących przepisów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest określić w  FORMULARZU OFERTOWYM (Załącznik nr 2) cenę ofertową 

netto, kwotę i stawkę podatku VAT oraz cenę brutto w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie (cena 

ofertowa brutto) z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

UWAGA: Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po 

przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po 

przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. Trzeciej cyfry nie zaokrągla się. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać właściwą stawkę podatku VAT, przy czym naliczając stawkę 

inną niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokument, z którego będzie wynikać, że 

przyjęta przez niego stawka jest prawidłowa. 

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 

umowy (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) 

6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty Zamawiający dolicza do 

przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające  na 

niezgodności oferty z wymaganiami Zapytania Ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści  

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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VIII. OCENA OFERT 

 1. Po spełnieniu przez oferentów wskazanych wyżej warunków oraz braku podstaw do wykluczenia (w 

tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie.  

2. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego 

Zapytania Ofertowego.  

3. Zamawiający w przypadku dwóch ofert zawierających taką samą cenę może wezwać do złożenia 

ofert dodatkowych. 

4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona 

wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji oraz, który zaoferował  najkorzystniejszą 

ofertę spełniającą  wymagania Zamawiającego zgodnie z kryterium przyjętym przez Zamawiającego. 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację określonego zadania nastąpi w oparciu o kryterium 

najniższej ceny. Wartość punktowa wyliczana będzie w skali 100 pkt (maksymalna liczba punktów w 

kryterium) wg wzoru: 

Wartość punktowa C = 100 * Cmin/Cbad 

   Cmin – cena oferty ogółem brutto najniższa spośród ofert nieodrzuconych 

   Cbad. – cena oferty ogółem brutto badanej oferty.  

   IX. Wynik postępowania 

Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności 

-  jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert 

- jest niezgodna z wymaganiami Zapytania ofertowego lub jej treść nie odpowiada treści niniejszego 

zapytania  

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

- zawiera błędy w obliczeniu ceny 

- zaistnieją inne uzasadnione okoliczności, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami. 

2. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyniku postępowania Zamawiający przekaże informacje o wyniku 

postępowania (z nazwą wybranego Wykonawcy), jego siedzibę oraz cenę na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz w bazie konkurencyjności. 
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3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, w szczególności jeżeli nie 

zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone, albo cena 

najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia lub z innych powodów nie jest możliwe wyłonienie oferty najkorzystniejszej bądź zaistnieją 

inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością umowy w sprawie zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procedury. Wykonawcom, którzy 

założyli oferty, nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu 

wybrania innej oferty, odwołania lub zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

5. Zamawiający zawrze umowę w wybranym Wykonawcą na warunkach i zasadach określonych w 

Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 

6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca wycofa się z podpisania umowy, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do wyboru oferty, która uzyskała największa liczbę punktów spośród pozostałych, bądź 

do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego  zapytania w przedmiotowej 

sprawie. 

X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1.Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych z treścią zapytania ofertowego  kierując swoje zapytanie pocztą elektroniczną na adres: 

anna.kapron@uwr.edu.pl   

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z postępowaniem, w terminie do 

dwóch dni od daty otrzymania zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

XI.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z prowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
 

1. Zgodnie z art. 13 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-

137 Wrocław, reprezentowany przez Rektora; 

•  o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur 

udzielania zamówień publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych; 

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych,z którym można skontaktować się 

poprzez adres e-mail:iod@uwr.edu.pl; 

mailto:anna.kapron@uwr.edu.pl
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• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie poza 

ustawą Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 uPzp, zgodnie z zasadą 

konkurencyjności. 

 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania, w tym Instytucji Zarządzającej projektem „Integracja i mobilizacja 

danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych „ (IMBIO), 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego oraz specjalistycznym firmom realizującym kontrole oraz audyt w ramach projektu, z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów, z uwzględnieniem gwarancji na wykonane zadanie; 

 

• Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi udział w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia; 

 

• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie 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*; 

- 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 uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia  

2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby. Której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

- wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

• 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 których 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. 

2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania 

umowy powierzenia danych osobowych. 

  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczania przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
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innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna- wymagania minimalne 

2. Wzór formularza ofertowego 

3. Wzór umowy 

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

 

Osoba prowadząca postępowanie: 

Anna Kaproń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


