Warszawa, dn. 25.01.2020 r.
PODMIOT BADAJĄCY RYNEK
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im. Marii Skłodowskiej – Curie
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Wawelska 15B
02 - 034 Warszawa
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ZAPYTANIE CENOWE
ZC-1/21/KŁZ
w ramach procedury rozeznania rynku
w celu ustalenia wartości zamówienia
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie jest
realizatorem projektu p.n.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum OnkologiiInstytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Realizując zadanie informacyjno-promocyjne wynikające z umowy o dofinansowanie ww. projektu
zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę/ przedstawienie oferty cenowej dla produkcji filmu
reklamowego w m.in. w technice montażu tzw. „time lapse” informującego o realizacji oraz efektach
projektu.
Jesteśmy zainteresowani animacją wideo obrazującą cały okres realizacji Projektu – prace budowlane
wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, wzbogaconą podkładem muzycznym i ujęciami z powietrza oraz
reportażami z miejsca realizacji inwestycji. W filmie chcielibyśmy zastosować również ujęcia z kamery
termowizyjnej pokazującej stratę energii przed i po realizacji Projektu, aby podkreślić również aspekt
ekonomiczny i ekologiczny przeprowadzonej inwestycji. Całkowity czas trwania filmu do 5 minut.
Dodatkowo film reklamowy należy oznakować według zaleceń informacyjno-promocyjnych beneficjentów
realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie Funduszy Europejskich, gdzie szczegółowo są opisane
zasady oznakowania materiałów informacyjnych (dotyczy ostatniego ujęcia w filmie):
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-ibeneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/

Planowany termin realizacji filmu: od 24 lutego 2021 r. – 26 listopada 2021 r.
Zmontowany film powinien zostać dostarczony do Zamawiającego w terminie do 6 grudnia 2021 r.
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Osobami wskazanymi do kontaktu są:
1. Katarzyna Łeweć-Zgórzyńska tel. (22) 570 93 29, katarzyna.lewec-zgorzynska@pib-nio.pl
2. Ewa Nowińska tel. (22) 570 93 25, ewa.nowinska@pib-nio.pl

Oferty cenowe należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail:
katarzyna.lewec-zgorzynska@pib-nio.pl
do dnia 01.02.2021 r. do godz. 12:00
w tytule prosimy podać: ZC-1/21/KŁZ
KLAUZULA INFORMACYJNA Z 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 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 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania
cenowego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o dostęp do informacji publicznej oraz inne podmioty upoważnione
na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw i
obowiązków Zamawiającego wynikających bądź powstałych w związku z realizacją zawartej umowy;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
• 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;

8. 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 którym 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. b/c RODO.
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