
 
Projekt „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują historię i kulturę Pomorza”. INT-65 

Realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu 

„Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA 

Montaż specjalistyczny obiektów na wystawie Misterium Światła w Muzeum Narodowym w 

Szczecinie realizowanej w ramach Programu Interreg VA.  

 

I. Zamawiający 

Muzeum Narodowe w Szczecinie 
ul. Staromłyńska 27 
70-561 Szczecin 
tel. (+48) 91 4315 200 
fax (+48) 91 4315 204 
e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl  
strona internetowa: www.bip.muzeum.szczecin.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Montaż specjalistyczny następujących obiektów na wystawie Misterium Światła w Muzeum 

Narodowym w Szczecinie realizowanej w ramach Programu Interreg VA. : 

1) kamienna figura św. Ottona; 

2) kamienne kolumny składające się z trzech części: bazy, trzonu i głowicy – 8 szt.; 

3) drewniane płaskorzeźby ołtarza z Wkryujścia – 11 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

III. Termin wykonania zamówienia: 

14 tygodni od dnia podpisania umowy. 

IV. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 

12 miesięcy. 

V. Warunki  udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania   

Brak określenia warunków.  

VI. Informacje o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty 
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Kryterium oceny ofert: 100 % cena  

VII. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą 

Brak wskazania 

VIII. Termin składania ofert  

29.03.2021 r., do godz. 12.00 

IX. Sposób składania ofert: 

Przesłanie wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 3 – „formularz ofertowy”) na adres e-

mail: k.krasnodebska@muzeum.szczecin.pl. 

w terminie do dnia: 29.03.2021 r., do godz. 12.00 

Zamawiający dopuszcza przesłanie skanu oferty pisemnej bądź wypełnionego formularza ofertowego 

opatrzonego podpisem elektronicznym. 

W przypadku gdy oferta będzie sprzeczna z treścią zapytania ofertowego, nastąpi jej odrzucenie. 

X. Informacje o warunkach udzielenia zamówienia lub unieważnienia postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności w 

przypadku, gdy kwota oferty przekracza środki, jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

XI KLAUZULA INFOMACYJNA 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 Muzeum Narodowe w Szczecinie z 

siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, wpisanym do rejestru Instytucji Kultury 

Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 2/99/WZ, dla której organizatorem jest 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest 

Pan: Michał Dłużak,  

m.dluzak@muzeum.szczecin.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  
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4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

postępowania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres wykonywania umowy 

(w razie wyboru złożonej oferty) oraz trwałości projektu związanego z zawartą przez 

Zamawiającego umową o dofinansowanie (nie dłużej niż 5 lat), a także o okres przedawnienia 

roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Zamawiającego. Po tym 

okresie dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres 

wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) 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.§ RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) 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: 

a) 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;  

b) 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. 

 

 

Załączniki: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

2) Wzór umowy 

3) Formularz ofertowy 

 


