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MUZEUM  SIŁ POWIETRZNYCH  

w DĘBLINIE 

 

08-530 Dęblin, ul. Lotników Polskich 1 

tel. / fax  261 519 450      

                           NIP: 5060105805             REGON: 060738970 

Dęblin dnia 23.11.2018 r. 
 
 

Z AP Y T AN I E    O F E R T O W E  

 

I.  ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 

Adres: ul.  Lotników Polskich 1 , 08 – 530 Dęblin 

Tel. MON 261 519 450 

NIP 5060105805 

REGON 060738970  

E-mail: administracja@muzeumsp.pl 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W związku z faktem, że Zamawiający przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego 

realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamówienie 

będzie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). Zamawiający zastrzega  sobie  możliwość 

rezygnacji z realizacji usługi. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług w zakresie obsługi prawnej. 

2. Zakres usług obejmować będzie następujące czynności:  

a) wydawania opinii prawnych (pisemnych i ustnych); 

b) udzielania konsultacji prawnych (ustnych i pisemnych);  

c) sporządzanie pisemnych opinii prawnych;  

d) doraźne doradztwo i opiniowanie spraw za pośrednictwem e-maili, telefonu i innych 

środków komunikacji;  

e) opracowywania projektów aktów wewnętrznych dotyczących Zamawiającego 

(regulaminów, instrukcji, zarządzeń itp.) lub opiniowanie tych aktów sporządzonych przez 

pracowników Zamawiającego;    
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f) opracowywanie projektów umów, aneksów, porozumień, ugód, pism oraz projektów 

innych dokumentów zawieranych przez Muzeum lub opiniowanie umów sporządzonych 

przez pracowników Zamawiającego;  

g) uzgadniania pod względem formalno-prawnym decyzji administracyjnych w sprawach 

personalnych;  

h) uczestnictwa lub reprezentacji Zamawiającego w negocjacjach prowadzonych  

z partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami; 

i) współpracy z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze na rzecz Zamawiającego; 

j) reprezentowania w charakterze pełnomocnika  Zamawiającego w sprawach sądowych, 

przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i 

prywatnych; 

k) udzielania pomocy kierownikom działów Muzeum w rozstrzyganiu zagadnień prawnych;  

l) ochrony interesów Muzeum w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych; 

m) dla prawidłowego i starannego wykonywania powierzonych czynności oferent 

zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z Muzeum Sił Powietrznych, nie 

rzadziej niż 1 dzień w tygodniu, w siedzibie Muzeum. 

3. Termin realizacji umowy: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Zaleca się, żeby Oferent stworzył ofertę na „Formularzu cenowym” załączonym do niniejszego 

zapytania. 

2. Oferta powinna: 

a) zwierać datę sporządzenia,  

b) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP lub Pesel w przypadku 

osoby fizycznej. 

 

V.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres: 

administracja@muzeumsp.pl.  

2. Termin przesłania ofert: do  dnia  14 grudnia 2018 r. do godz. 12.00 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VI.   OCENA OFERT 

         Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

         najniższa cena. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy będą mogli się dowiedzieć telefonicznie pod  

nr tel. 261 519 451 
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VIII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 

2. Klauzula informacyjna – zał. nr 2 
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Zał. nr 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie na „Świadczenia usług  

w zakresie obsługi prawnej” przedkładam niniejszą ofertę. 

 

Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferuję wykonanie zamówienia za następującą 

kwotę:  

FORMULARZ CENOWY 

Lp. Nazwa zadania 
Cena ofertowa 

(brutto) za 1 m-c 

Ilość m-cy Razem cena ofertowa 
(brutto)  

A B C D E = C x D 

1. Obsługa prawna  12 
 

 

słownie brutto: ……………………………………………………………………………. 

1. Oświadczam, że posiadam niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny  

i/lub dysponuję osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. 

2. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie Zamówienia. 

3. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia określonym  

w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą oferta przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

5. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych 

osobowych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w związku z prowadzeniem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego (zał. nr 2 do zapytania ofertowego). 

6. Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  

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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.*  

* 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).  

7. Nazwa i adres Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………… 

NIP/Pesel: ………………………………                                REGON:  ………………………………… 

 

Nr tel.: …………………… e – mail: ………………….. 
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………………………………….., dnia  ……………………………… 

Zał. nr 2 do zapytania ofertowego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA wynikająca 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 

(RODO), informujemy osoby fizyczne  biorące udział w postępowaniu, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,  

ul. Lotników polskich 1, 08-530 Dęblin. 

2. W razie  pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez 

Administratora Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury udzielenia 

zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  

30 000 euro, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność podjęcia działań przed 

zawarciem umowy a następnie jej wykonania).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa oraz osoby lub podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie 

Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okresy wynikające z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa (z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych 

osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą 

mieć związek, z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne 

dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej). 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w 

postępowaniu a następnie w celu realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych 

uniemożliwia realizację celów wskazanych w pkt. 3. 

8. 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 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego); 

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 17 

ust. 3. 
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− 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

− 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: 

− 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 RODO. 

 

 

 

 

 


