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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
Załącznik nr 1 do umowy ……/NR/MP/2020 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku książki z serii „Muzeologia” – 

„Semiotyka muzeum. Rola i znaczenie języka w pragmatyce muzealnej” i przeniesienie 

majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

W zakres prac wchodzi: 
 zaprojektowanie okładki książki spójnej z dotychczasową identyfikacją wizualną serii; 

 skład książki o objętości do 10 arkuszy wydawniczych, spójny z dotychczasową 

identyfikacją wizualną serii; 

 zaprojektowania grafiki promującej książkę; 

 przygotowanie do druku do 10 fotografii, będących częścią książki; 

 opracowanie dwóch ilustracji rozkładu pomieszczeń jednego piętra Tate Modern oraz 

części piętra British Museum na podstawie przekazanych materiałów; 

 nanoszenie na skład do trzech korekt; 

 przekazanie pliku gotowego do druku w plikach o rozszerzeniu pdf i indd;  

 przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie. 

2. Plik książki o formacie 165 x 240 powinien zostać przekazany w plikach o rozszerzeniu  pdf 

i indd 

3. Harmonogram: 

POZYCJA HARMONOGRAMU  TERMIN REALIZACJI 

Przekazanie przez Zamawiającego plików 
niezbędnych do rozpoczęcia pracy  

do 18.05.2020 r. 

Przedstawienie propozycji projektu okładki 
książki 

do 1.06.2020 r. 

Przedstawienie layoutu książki na podstawie 
dokonanych uzgodnień 

10.06.2020 r. 

Nanoszenie poprawek na skład  10.06-11.07.2020 r. 

Przygotowanie ostatecznej wersji składu  11.07.2020 r. 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 
FORMULARZ OFERTY 

ZAMAWIAJĄCY 
Nazwa                       Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Adres:                       ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 
 
WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA *   
 
1. 

Nazwa:  
 
Województwo:                                                                        
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Kraj:                                                                

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):  
 
E-mail: Tel.:                                                                 

Adres internetowy (URL): 

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY 
należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

  ADRES DO KORESPONDENCJI 

Nazwa:  
 
Województwo:                                                                        
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Kraj:                                                                

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): 
 
Tel: 
 

Składając ofertę w ramach zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o 
wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000,00 euro, dot.: 

Opracowania graficznego, składu i przygotowania do druku książki z serii „Muzeologia” 

– „Semiotyka muzeum. Rola i znaczenie języka w pragmatyce muzealnej” i przeniesienie 

majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie. 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia podstawowego za cenę ryczałtową 

wynoszącą: 

brutto: .......................................... zł  

(słownie: …………………………………………… i 00/100 złotych brutto) 
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VAT: ................. %;  

netto: .......................................... zł  

(słownie: …………………………………………… i 00/100 złotych netto) 

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego wraz z 

załącznikami.  

3. Akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia Zapytania ofertowego wraz z 

załącznikami. 

4. Jednocześnie oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać całość niniejszego 

zamówienia zgodnie z treścią wzoru umowy.  

5. W cenie naszej oferty zostały zawarte wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości 

zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w 

szczególności podatek od towarów i usług.  

6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w 

Zapytaniu ofertowym i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach: od dnia 

podpisania umowy do dnia 11.07.2020 r, (zgodnie z harmonogramem stanowiącym 

załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). 

8. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych warunki płatności zostały przez 

nas zaakceptowane. 

9. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni.  

11. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, niezwłocznie 

poinformujemy o nich Zamawiającego w formie pisemnej. 

12. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 

stronach ………………………………….., niniejsza oferta, w tym wszelkie załączniki do niej 

są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec 

przed ogólnym dostępem. 

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu**. 

* rozporządzenie 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).  



 
 
 
 

Znak sprawy NR.2402.1-1.MP.2020 

Strona 3 z 3 

** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

14. Przedstawiamy następującą liczbę referencji sporządzonych w ciągu 3 ostatnich lat 
poprzedzających termin składania ofert dotyczących opracowania graficznego, 
składu i przygotowania do druku wydawnictwa: ……………………. 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1) …………………………………….…. 
2)………………………………….…….. 
………………………………………….. 

 
Oferta zawiera ……………… kolejno ponumerowanych stron.  
 

PODPISANO   
  
 
.................................., dnia ...........................                           ……………………………………………….                

imię i nazwisko, podpis i ewentualnie pieczątka osoby 
uprawnionej (osób uprawnionych)  

do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

 

  

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (UMÓW) 
(w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie) 

dotyczy zapytania ofertowego:  
Opracowanie graficznego, składu i przygotowania do druku książki z serii „Muzeologia” – 

„Semiotyka muzeum. Rola i znaczenie języka w pragmatyce muzealnej” i przeniesienie 

majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

  

Lp. 

Nazwa 

zamówienia- 

usługi 

(umowy)   

Przedmiot 

zamówienia-usługi 

(umowy) 

Data 

wykonania 

usługi 

(umowy) 

(dzień, miesiąc, 

rok) 

 

Nazwa i 

adres 

podmiotu, 

na rzecz 

którego 

usługi 

(umowy) 

zostały 

wykonane 

Doświadczenie 

własne/ 

Doświadczenie innego 

podmiotu 

(podac nazwę 

Wykonawcy lub innego 

podmiotu, który wykonał 

dane zamówienie –  

usługę 

1.      

2.      

…      

 

*   Do wykazu wykonanych usług (umów), należy dołączyć dowody określające, czy te usługi (umowy) 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy 

.................................., dnia .................................... 

 ............................................................................ 

        imię i nazwisko, osoby/osób uprawnionej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy/ów 

Nazwa i adres Wykonawcy 
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UMOWA Nr .................../NR/MP/2020 

zawarta w Warszawie, w dniu .........................................., pomiędzy:  

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 
02–958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury pod nr RIK 39/95, NIP 951-00-54-
672, REGON 010956038, reprezentowanym przez: 
1) Pawła Jaskanisa – Dyrektora, 
2) Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, 
zwanym dalej Muzeum, 
a 
1) w przypadku firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać: 
Panią/Panem ……… zam. ……….., Pesel …………………..,  prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod 
firmą …….. w ………… przy ul. …………….. wpisaną/ym do CEIDG, NIP …………………….. Regon …………………,  
2) w przypadku spółki należy wpisać: 
Spółką ….. (sp.j., sp. z o.o., S.A. itp.) z siedzibą w ………………… przy ul. ………………….. dla której Sąd 
Rejonowy dla …………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi KRS pod 
numerem …………………………………… NIP ……………. Regon ………………… 
reprezentowana przez: …………… 
3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 
z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości 
 
zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie, 
 
stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

§ 1 
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać dla Muzeum dzieło o charakterze pracy 

twórczej w myśl przepisów ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), polegające na:  

1) Wykonaniu usługi: opracowania graficznego, składu i przygotowania do druku książki z serii 
„Muzeologia” – „Semiotyka muzeum. Rola i znaczenie języka w pragmatyce muzealnej” i 
przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie. W zakres prac wchodzi: 

 
a) zaprojektowanie okładki książki spójnej z dotychczasową identyfikacją wizualną serii; 
b)  zaprojektowania grafiki promującej książkę 
c)  skład książki spójny z dotychczasową identyfikacją wizualną serii; 
d)  przygotowanie do druku do 10 fotografii, będących częścią książki; 
e)  opracowanie dwóch ilustracji rozkładu pomieszczeń jednego piętra Tate Modern oraz części 

piętra British Museum na podstawie przekazanych materiałów; 
f)  nanoszenie na skład do trzech korekt; 
g)  przekazanie pliku gotowego do druku w plikach o rozszerzeniu pdf i indd;  
h)  przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie z uwzględnieniem Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego) oraz treści Umowy 

zwane dalej łącznie „Dziełem”/ „przedmiotem umowy”. 

2. Dzieło zostanie przekazane Muzeum w formacie pdf i w formacie programu graficznego 
InDesign, udostępnione poprzez protokół ftp (serwer) i/lub mailowo. 

3. Terminy wykonania Dzieła: od dnia podpisania umowy do dnia 11.07.2020 r., (zgodnie z 
harmonogramem zawartym w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy). 
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4. Pliki z treścią do publikacji (materiał ilustracyjny, materiał merytoryczny, pliki tekstowe) oraz 
wskazówkami wykonania zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub 
udostępnione poprzez protokół ftp (serwer).  

5. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr ........ i na podstawie 
zapotrzebowania nr ……………  

§ 2 
1. Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawem autorskim. 
2. Muzeum nabywa autorskie prawa majątkowe do Dzieła i/lub jego części z chwilą jego 

zrealizowania i/lub jego części przez cały okres obowiązywania na wszelkich polach 
eksploatacji, w szczególności wymienionych poniżej: 
1) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek 

nośniku, 
3) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 
4) publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
5) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, 
6) wystawianie, 
7) wyświetlanie, 
8) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą 

wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, 
9) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za 

pośrednictwem satelity, 
10) równoczesne i integralne nadawanie (reemitowanie) Dzieła m. in. za pośrednictwem 

platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii). 
3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że: 

1) jest wyłącznym twórcą Dzieła,  
2) przysługują mu niczym nieograniczone majątkowe prawa autorskie do Dzieła, w tym 

prawo swobodnego rozporządzania tym Dziełem, 
3) Dzieło nie narusza praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich 

osób trzecich, 
4) wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 obejmuje także należności z tytułu przeniesienia 

autorskich praw majątkowych, zezwolenia na wykonywanie osobistych i zależnych praw 
autorskich, a Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za 
korzystanie z Dzieła na każdym odrębnym polu eksploatacji.  

4. Muzeum przysługuje prawo do przeniesienia na osobę trzecią uprawnień i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy. 

§ 3 
1. Z chwilą ukończenia Dzieła Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wydać Dzieło i/lub jego 

część Muzeum i umożliwić mu korzystanie z niego stosownie do jego właściwości. 
2. Przyjmujący Zamówienie nie jest uprawniony do odmowy przyjęcia Zlecenia. 
3. Końcowy protokół odbioru Przedmiotu umowy zostanie podpisany przez Strony w dniu 

zakończenia realizacji Umowy i uznania przez Muzeum za należycie wykonaną. 

§ 4 
W razie niedotrzymania przez Przyjmującego Zamówienie warunków umowy, wynagrodzenie 
określone w § 6 ust. 1 w całości mu nie przysługuje. 

§ 5 
1. Jeżeli Przyjmujący Zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Dzieła i/lub jego 

części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je zrealizować w czasie umówionym, 
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Muzeum może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed 
upływem terminu do wykonania Dzieła. 

2. Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy z przyczyn określonych wyżej, Przyjmujący Zamówienie 
jest zobowiązany do zapłaty Muzeum odszkodowania stanowiącego kwotę 20% wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust. 2 umowy. 

§ 6 
1. Muzeum zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Dzieła, o którym mowa w §1, 

cenę ryczałtową w kwocie łącznej: 

netto w wysokości: ………………….. zł, (słownie: …………..……… i …./100 złotych); 

co po dodaniu podatku VAT w wstawce …. %  

daje kwotę brutto: ……………. zł, (słownie: ………………………………. i …/100 złotych) 

2. Strony postanawiają, że kwoty wskazane w ust. 1 będą obowiązywały przez okres ważności 
Umowy i nie będą podlegały zmianom. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu Dzieła, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez Muzeum faktury / rachunku (niepotrzebne skreślić) wystawionej przez Przyjmującego 
zamówienie, przelewem na konto podane na fakturze / rachunku (niepotrzebne skreślić). 

4. Na fakturze /rachunku (niepotrzebne skreślić) Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest 
umieścić adnotację „kurator zadania Marlena Pierepioka”. 

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi po uprzednim stwierdzeniu bezusterkowego wykonania 
Dzieła na postawie protokołu odbioru. 

6. Osobą nadzorującą prawidłowość wykonania przedmiotu umowy i jej rozliczenie ze strony 
Muzeum jest Marlena Pierepioka. 

§ 7 
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać Dzieło terminowo i bez wad. 
2. W przypadku stwierdzenia przez Muzeum wad w Dziele, może ono obniżyć umówione 

wynagrodzenie o 20%. 

§ 8 
1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania 

Dzieła. 
2. Przyjmujący Zamówienie nie może bez pisemnej zgody Muzeum odstąpić wykonania Dzieła lub 

jego części innej osobie. 

§ 9 
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz szczególne przepisy regulujące warunki umowy, a 
stosujące się do przedmiotu umowy. 

2. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa.  

3. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeum-
wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony 
inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-
wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy, w tym jej rozliczenie 
oraz wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. Podstawa prawną 
przetwarzania danych jest związana z wykonywaniem umowy, realizacją obowiązków 
prawnych wynikających z w/w przepisów, jak również z prawnie uzasadnionym interesem 
Muzeum, którym są cele kontaktowe na potrzeby zlecania prac w przyszłości. 
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5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres określony przepisami 
podatkowymi. 

6. Muzeum będzie udostępniało dane osobowe: 
1) właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa; 
2) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Muzeum w zakresie obsługi systemów 

informatycznych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na 
podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

7. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
oraz ograniczenia przetwarzania,  a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie 
w odniesieniu do celów przetwarzania opartych na prawnie uzasadnionym interesie Muzeum.  

8. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z 
wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. Podanie danych dla celów 
podatkowych jest obowiązkowe i wynika z realizacji przepisów prawa. W przypadku braku  
podania wymaganych danych umowa nie będzie mogła być zawarta. 

§ 10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 
Ewentualne spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Muzeum. 

§ 12 
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwóch egzemplarzach dla 
Muzeum i jednym egzemplarzu dla Przyjmującego Zamówienie. 
 
 
 
 MUZEUM      PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
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I N F O R M A C J A 
na temat przetwarzania danych osobowych 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić poniższe informacje swoim pracownikom/współpracownikom 
oraz osobom, których dane przekazuje w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
Administratorem danych osobowych udostępnianych w procesie przeprowadzania zamówienia publicznego oraz 
wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na tej podstawie jest Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z administratorem można 
się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. 
W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 
iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych.  
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych 
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przez Muzeum postępowania związanego z zamówieniem 
publicznym oraz wykonanie umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na tej podstawie. Podstawą 
prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. b 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). 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;  
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez 

uprawnione organy i podmioty;  
c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego 

usunięcia i zniszczenia);  
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe 
wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane 
osobowe w nim zawarte. 
Okres przechowywania danych  
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz okres do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej 
wynikających. 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych mogą być podmioty, z którymi Muzeum jest 
powiązane, jak również podmioty współpracujące z Muzeum, w tym np.: banki, podmioty świadczące usługi informatyczne, 
doradcy prawni oraz księgowi. 
Prawa osoby, której dane dotyczą 
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania. 
Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony 
danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych związanych z 
udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Brak podania wymaganych danych spowoduje odrzucenie 
oferty. Ponadto zebranie ww. danych osobowych i przekazanie ich celem przetwarzania przez Zamawiającego było konieczne 
w związku z zawarciem Umowy, a następnie jej wykonaniem przez obie strony. Konsekwencją nie podania danych 
osobowych byłaby niemożliwość jej zawarcia lub wykonania. 

 

 

………………………………………. 
Data i podpis 
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