
Warszawa 31.03.2021 
 

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
 

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i 
przygotowanie modeli/figur 18 grzybów w skali 10:1 

 
I. Nazwa Zamawiającego: 

 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie                       
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
tel. 22 754 26 10 

 
II. Przedmiot zamówienia: usługa i dostawa 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przygotowanie modeli/figur 18 grzybów w skali 10:1. 
2. Figury będą zamontowane na otwartym terenie, dlatego muszą być wytrzymałe na czynniki mechaniczne, 

atmosferyczne oraz niekorzystne warunki pogodowe, niskie, bądź wysokie temperatury. 
3. Figury grzybów powinny być wykonane w technice laminatu z trwałych i odpornych komponentów (np. 

żywica, włókno szklane). Jednocześnie Zamawiający jest otwarty na inne propozycje pod warunkiem 
odpowiedniej odporności i wytrzymałości proponowanego materiału. 

4. Figury powinny zostać pomalowane w kolorystyce zgodnej z naturalnym wyglądem prezentowanego grzyba 
i odpowiednio zabezpieczone odpowiednimi lakierami przed blaknięciem, zadrapaniami, zarysowaniami i 
innymi tego typu uszkodzeniami.  

5. Opisy, wymiary oraz zdjęcia poglądowe grzybów znajdują się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 
 

II. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
 
Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: m.kotowski@obpan.pl 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Marcin Kotowski  - nr tel. 22 648 38 56 w. 
150.  
  

III. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty stanowiący załącznik 
nr 1 do zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie oferty na własnym formularzu ofertowym pod 
warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego. W formularzu 
ofertowym Wykonawca opisuje z jakich materiałów będą wykonane figury. 

 

IV. Termin i miejsce składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać drogą mailową na adres m.jablonski@obpan.pl dnia 8 kwietnia 2021 r. do godz. 1200  
 

V. 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:  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 
1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-60-00; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk 
Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 
Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl; 
Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez 
adres poczty elektronicznej: p.kojs@obpan.pl 



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z 
innych przepisów prawa; 
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta 
została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez 
Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 
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  ; 
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; 
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, (a w przypadku Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 
 


