Warszawa, dn. 14.12.2020 r.
PODMIOT BADAJĄCY RYNEK
Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej–Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
ul. W. K. Roentgena 5
02-781 Warszawa
NIP: 525 000 80 57
REGON: 000288366
KRS: 0000144803

ZAPYTANIE CENOWE
ZC-7/20/MS
w ramach procedury rozeznania rynku
w celu ustalenia wartości zamówienia
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie w różnych wariantach oferty na zakup
lub dzierżawę zamrażarki niskotemperaturowej.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup lub dzierżawa zamrażarki niskotemperaturowej -86°C
w dostępnych wariantach:
1) zakup – gwarancja minimum 12 miesięcy;
2) zakup – gwarancja minimum 24 miesiące;
3) dzierżawa – na okres 24 miesięcy;
4) dzierżawa – na okres 48 miesięcy.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
UWAGA!
W przypadku różnic w parametrach dostępnych w Państwa ofercie modeli prosimy o wskazanie
różnic lub załączenie karty katalogowej wycenianego urządzenia.
3. Formularz oferty cenowej zawiera załącznik nr 2.
Oferty cenowe należy przesyłać na adres poczty elektronicznej:

monika.szwarczewska@pib-nio.pl
do dnia 21.12.2020 r. do godz. 10.00
w tytule należy podać:
„ZC-7/20/MS-zamrażarka niskotemperaturowa”
Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych ani Kodeksu cywilnego
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Informacja skierowana do osób, których dane są przetwarzane na potrzeby zapytania cenowego
w ramach procedury rozeznania rynku, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia
(na podstawie art. 13 RODO). 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. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii SkłodowskiejCurie – Państwowym Instytucie Badawczym - adres email: iod@pib-nio.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z ww. postępowaniem:
a) art. 6 ust.1 lit c) RODO - wykonywania obowiązków prawnych, ciążących
na Administratorze Danych;
b) art. 6 ust.1 lit f) RODO - wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora Danych, w zakresie: tworzenia zestawień, analiz i statystyk
na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Odbiorcami danych
osobowych mogą być również: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty
kontrolne i nadzorcze; procesorzy w związku ze zleconymi przez nas działaniami; osoby
lub podmioty wykonywujące na rzecz Udzielającego Zamówienia usługi doradcze, konsultacyjne,
audytowe, pomoc prawną lub techniczną.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
dobrowolne.
7. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) 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;
d) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
f) 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;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.

Monika Szwarczewska
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
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