Warszawa, dnia 28.05.2021 r.

PODMIOT BADAJĄCY RYNEK
Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej – Curie
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Wawelska 15B
02 - 034 Warszawa
NIP: 525 000 80 57
REGON: 000288366
KRS: 0000144803

ZAPYTANIE CENOWE
ZC-3/21/DR
w ramach procedury rozeznania rynku
w celu ustalenia wartości zamówienia
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w
Warszawie jest realizatorem zadania p.n.: „Doposażenie zakładów radioterapii” z programu Narodowa
Strategia Onkologiczna.
Jesteśmy zainteresowani zakupem:
AKCELERATORA generującego wiązki fotonowe o energii nominalnej co najmniej 6 MV,
umożliwiającego realizację technik IMRT i VMAT w technice helikalnej, współpracujący z posiadanym
systemem zarządzania i weryfikacji ARIA; dla którego plany leczenia mogą być przygotowane z użyciem
systemu Eclipse lub Raystation (dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie).
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
Planowany termin zakupu do 31.12.2021 r.
Prosimy składać oferty cenowe do dnia 07.06.2021 r. do godz. 15.
Osoby do kontaktu:
Dorota Rychlińska tel. (22) 546 25 97 dorota.rychlinska@pib-nio.pl
Anna Zawadzka tel. (22) 546 24 38 anna.zawadzka.fizyk@pib-nio.pl
Zgodnie z art. 13 i 14 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), dalej „RODO”, informujemy, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (dalej „NIO-PIB”) ul. W.K. Roentgena 5,
02-781 Warszawa.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w NIO-PIB można się skontaktować telefonicznie lub e-mailowo.
Telefon 22 5462889, e-mail iod@pib-nio.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, są zebrane
bezpośrednio lub pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów oraz w inny sposób zgodny z
przepisami prawa.
4. Pani/Pana dane identyfikacyjne oraz kontaktowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, nazwa firmy, siedziba firmy NIO-PIB przetwarza na potrzeby składania zapytań o cenę.
5. W przypadku przesłania przez Panią/Pana oferty cenowej zawierającej dane osobowe przetwarzane
one będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:
 ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy jest niezbędne podjęcie działań przed zawarciem umowy,
na żądanie osoby, której dane dotyczą;
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ze względu na uzasadnione interesy Administratora, w zakresie:
przeprowadzenia procedury zakupowej, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia
zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania zakupowego na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy
o dostępie do informacji publicznej, podmioty kontrolne i nadzorcze, procesorzy w związku
ze zleconymi przez Administratora działaniami, osoby lub podmioty wykonywujące na rzecz NIOPIB usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz świadczące pomoc prawną.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku w którym zakończono
postępowanie o udzielenie zamówienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie
i przez czas wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
dobrowolne.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO.
10. Posiada Pani/Pan:
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
11. W przypadku przesłania przez Panią/Pana oferty cenowej nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
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.

