
 

 

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW 
Adres ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa  

KRS 0000875978 NIP 5213916470 REGON 387857893 

Warszawa 18.08.2022 r. 

Zamawiający: 

Krajowy Instytut Mediów 
ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa 

NIP 5213916470 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR KIM. Z/20/6/2022 
 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Przeprowadzenie kontroli wizyt i jakości pracy wybranych pracowników KIM lub 

pracowników firm współpracujący z KIM przy realizacji Badania Założycielskiego przez 

okres 12 miesięcy. 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Krajowy Instytut Mediów - ul. Wiktorska 63, 02-587, Warszawa, NIP 5213916470 

 

Postanowienia ogólne 

 

W związku z faktem, iż szacunkowa wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 

130.000 złotych, jego realizacja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U.2021 poz.1129 z późn. zm) dalej zwana Pzp - na podstawie 

art. 2 ust.1 pkt 1 Pzp.  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie kontroli wizyt i jakości pracy wybranych 

pracowników KIM lub pracowników firm współpracujący z KIM przy realizacji Badania 

Założycielskiego przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy której wzór stanowi Załącznik 

nr 3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV: 79313000-1 

 

Wykaz dokumentów do złożenia do Zamawiającego. 

 

-Oferta na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi - Załącznik nr 1.  

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

Zapytania ofertowego 

- Klauzula informacyjna dot. RODO stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

 

Warunki udziału w postępowaniu 
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1. W toku postępowania zostanie wyłoniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę 

2. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który: 

2.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 

3 usługi związane z obsługą zewnętrznej sieci audytorskiej/kontrolnej, każda na 

kwotę co najmniej 35 000 zł brutto; 

2.2. dysponuje lub będzie dysponował siecią audytorską w ilości minimum  50 

audytorów/kontrolerów o zasięgu ogólnopolskim, z możliwością dostępu do 

systemu, posiadającego m.in. geolokalizację, możliwość śledzenia tras 

kontrolerów, robienia i zapisywania zdjęć, możliwość przeprowadzania 

ankiety/wywiadu, na urządzeniu mobilnym typu tablet, smartfon. 

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca w 

formularzu ofertowym winien złożyć oświadczenie potwierdzające powyższe zgodnie 

z Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia. 

4. Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę̨ 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”, 

wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia:  

1) wykonawcę̨ wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę̨ na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

2)  wykonawcę̨, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę̨ lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 

lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 ustawy;  

3) wykonawcę̨, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę̨ lub 

będący taką jednostka ̨ dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.  
4. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa przy realizacji usługi Przedmiotu 

Zamówienia. 
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Płatność za przedmiot zapytania 

 

Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie stanowiła prawidłowo 

wystawiona faktura na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia 

zrealizowanych usług w poprzednim miesiącu i przekazanego Zamawiającemu. 

Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu, rachunek bankowy Wykonawcy, 

określony na fakturze figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o 

podatku od towarów i usług  (Dz.U. 2021 poz. 685). 

Zapłata  następować będzie przelewem  z  konta Zamawiającego  na  konto  Wykonawcy, w 

terminie 30 dni od daty potwierdzonego odbioru poprawnie wystawionej faktury. 

 

Sposób złożenia oferty:  

1) Ofertę należy przesłać do 23.08.2022 r. do godz. 12.00  z dopiskiem w temacie maila 

„Oferta – kontrola wizyt i jakości pracy”-mailem na adres: przetargi@kim.gov.pl. 

2) Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co, do których, wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania oraz podmiotom wnioskującym o udostępnienie 

ofert lub dokumentacji postępowania muszą zostać oznaczone „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. Skuteczność dokonane zastrzeżenia wymaga wykazania, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu powołanej 

ustawy, poprzez wskazanie, co najmniej: faktycznego brak upublicznienia informacji, 

co, do której, sformułowano zastrzeżenie, kwalifikacji rodzajową tej informacji 

(techniczna, technologiczna, organizacyjna, inna posiadająca wartość 

gospodarczą), działań, jakie w celu ochrony poufności tej informacji zostały przez 

wykonawcę podjęte 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z powołanym artykułem tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub  

w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich 

osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

W przypadku niewykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, informacje utracą prawo do ochrony, jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa, i będą podlegały ujawnieniu, po uprzednim powiadomieniu 

zainteresowanego wykonawcy o powyższym i podaniu okoliczności uzasadniających 

ujawnienie informacji. 

Wybór oferty najkorzystniejszej 

O wynikach poinformujemy mailowo. 

mailto:przetargi@kim.gov.pl
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Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

 

 

L.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba punktów, 

jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1 Oferowana cena 100% 100 pkt 

 

Zasady oceny kryterium "Oferowana cena" (PC) – 100%. 

 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wyliczona poprzez przemnożenie 

zawartej przez Wykonawcę w formularzu cenowym cen abonamentu miesięcznego o 

przewidywane przez Zamawiającego okres realizacji usługi wynoszący osiem miesięcy. 

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę, 

pozostali Wykonawcy będą oceniani według następującego wzoru:  

 

Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu 

PC=  ----------------------------------------------------------------------- x 100 

Cena badanej oferty 

 

    gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto. 

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.  

 

Postanowienia końcowe 

Osoba do kontaktu: Paweł Kalinowski, e-mail: p.kalinowski@kim.gov.pl 

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wezwania  Wykonawców,  którzy  złożyli oferty do 

uzupełnienia ewentualnych braków formalnych. 

Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia na podstawie przesłanych ofert. 

Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć załączone Istotne postanowienia umowy do przyszłej 

zawierane z Zamawiającym umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nie przekazywania, 

nie ujawniania i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego, a 

także wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowie się w trakcie wzajemnej 

współpracy lub  przy okazji współpracy  w  związku  z  przygotowaniem  oferty, niezależnie od 

formy przekazania/ pozyskania tych informacji i ich źródła.  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr KIM.Z/20/6/2022 z dnia 18.08.2022 r. składam ofertę 

na Przeprowadzenie usługi kontroli wizyt ankieterów 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem na 

następujących warunkach zgodnie z poniższą tabelą: 

1 2 3 4 5 6 

 Przedmiot zamówienia 

Maksymalna 

liczba 

kontroli w 

okresie 12 

miesięcy 

Wartość 

jednostkowa 

brutto usługi w 

zakresie opisanym 

w OPZ 

Wartość 

miesięczna usługi 

brutto w zakresie 

opisanym OPZ za 

maksymalnie 100 

kontroli 

(kol.4 x100) 

Ogółem 

wartość brutto 

usługi w 

okresie 12 

miesięcy w 

PLN  

(kol.5 x 12) 

1 

Wizyta, wykonanie dokumentacji 

fotograficznej, wywiad, czas 

rozmowy około 15 minut*/** 

1 200    

2 

Wizyta, wykonanie dokumentacji 

fotograficznej, wywiad, czas 

rozmowy około 8 minut*/** 

1 200    

 
 

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA W PLN: 
 

* podany czas nie uwzględnia niezbędnego czasu na dojazd i aranżację wizyty kontrolnej tj. 

opowiedzenie o celu wykonywanej kontroli/audytu 

** 1 wizyta zawiera 2 próby dotarcia / zrealizowania kontroli (w tym 1 powrót)  

 

2. Oświadczamy, że ceny brutto określone w pkt. 1 zawierają wszystkie koszty, jakie 

ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.  

4. Oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

należycie wykonaliśmy/wykonujemy1 co najmniej 3 usługi związane z obsługą 

zewnętrznej sieci audytorskiej/kontrolnej, każda na kwotę co najmniej 35  000 zł 

brutto;   

 
1 Niepotrzebne skreślić. 
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5. Oświadczamy, że dysponujemy/będziemy dysponować2 siecią audytorską w ilości 

minimum 50 audytorów/kontrolerów o zasięgu ogólnopolskim, z możliwością 

dostępu do systemu, posiadającego m.in. geolokalizację, możliwości śledzenia tras 

kontrolerów, robienia i zapisywania zdjęć, możliwość przeprowadzania 

ankiety/wywiadu, na urządzeniu mobilnym typu tablet, smartfon. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 120 dni.  

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Wzorem Umowy, który stanowi Załącznik nr 3 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na 

warunkach określonych w tym załączniku, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

8. Akceptujemy termin płatności – 30 dni od daty doręczenia (w postaci 

elektronicznej lub papierowej) prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku do 

siedziby Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że Zamówienie zrealizujemy sami. 

10. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu; 

11. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

12. Osoba do kontaktu ze strony KIM: Paweł Kalinowski, e-mail: p.kalinowski@kim.gov.pl 

 

 

 
.......................................................                                          .................................................................. 

 miejscowość i data    Podpis Wykonawcy lub osoby 
uprawnionej  do reprezentowania 

Wykonawcy 

 
2 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie kontroli wizyt i jakości pracy 

wybranych pracowników KIM  lub pracowników firm współpracujący z KIM przy 

realizacji Badania Założycielskiego w okresie 12 miesięcy  

 

1. Przedmiotem Zamówienia jest w szczególności przeprowadzenie usługi kontroli/audytu w 

zakresie: 

1.1. przygotowania skryptów wywiadów na podstawie przesłanych 

kwestionariuszy/scenariuszy i wytycznych przez Zamawiającego; przygotowane 

skrypty zostaną udostępnione Zamawiającemu do testowania. Realizacja połączeń 

jest możliwa po akceptacji przez Zamawiającego przekazanych skryptów. 

1.2. implementacji przekazanych baz danych do systemów Wykonawcy i  realizacji usług 

na podstawie procedur i skryptów wywiadów oraz instrukcji i informacji przekazanych 

na dedykowanym szkoleniu przeprowadzanym przez Zamawiającego; 

1.3. realizacji wizyt kontrolnych/audytorskich na podstawie procedur i skryptów rozmowy; 

1.4. identyfikacji Respondenta (osoba, która brała udział w badaniu); 

1.5. przeprowadzenia rozmowy z Respondentem; 

1.6. wypełnienia formularza; 

1.7. dokumentacji fotograficznej, przypisanej do właściwego adresu wizyty (zdjęcia 

budynku z numerem, a w przypadku braku wywiadu dodatkowo zdjęcie drzwi 

gospodarstwa domowego), w tyle zdjęcia nie powinno być żadnych danych 

identyfikujących miejsce, osobę lub przedmiot np. tablice rejestracyjne pojazdów; 

1.8. dokumentacji danych współrzędnych geograficznych (GPS) z wizyty we wskazanym 

punkcie przez Zamawiającego i udostępnienia jej Zamawiającemu w formacie 

nieprzetworzonym wraz z datą oraz czasem określenia koordynat, modelem i 

oprogramowaniem sprzętu na jakim została wykonana dokumentacja GPS; 

1.9. dokumentacji trasy/mapy wizyt kontrolera/audytora;   

1.10. umożliwienie monitoringu jakości realizowanych i zrealizowanych wizyt oraz 

zgłaszania uwag i wdrażanie na bieżąco poprawek na wniosek Zamawiającego w 

terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu otrzymania wniosku; 

1.11. przesłania Raportu z kontroli/audytu wizyt. 

2. Realizacja usług na podstawie procedur i skryptów udostępnionych przez Zamawiającego 

odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 21.00; 

Zamawiający dopuszcza także realizację usługi w soboty w godzinach 10.00 – 21.00 w 

stosunku 80% dni robocze, 20% w soboty. 

3. Bazy adresowe konieczne do właściwego wykonania usługi dostarcza wyłącznie 

Zamawiający i zawierać one będą mi.in numer id, imię, data przeprowadzenia 

pierwotnego wywiadu lub wizyty, id osoby lub imię i nazwisko (w ramach Krajowym 

Badaniu Mediów), adres wraz kodem pocztowym. Bazy adresowe dostarczane będą 

sukcesywnie nie częściej niż 2 razy w tygodniu. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia kontroli/audytu w terminie do 7 dni 

roboczych od dostarczenia przez Zamawiającego bazy adresowej. 

5. Zamawiający  nie  ogranicza  liczby  wizyt  kontrolnych/audytorskich pod właściwym 

adresem do  jednej;  nie  narzuca  i  nie  wymaga  realizacji  zadań  pod adresem  przez 

jednego kontrolera/audytora. 

6. Obowiązkiem kontrolera/audytora jest podjęcie 2 prób (1 powrót) zrealizowania 

kontroli/audytu  w  różnych dniach tygodnia (w tym dni weekendowe) oraz o różnych 

porach.  Liczba  prób  kontroli/audytu  może  być  mniejsza  jedynie  w  przypadku  wykrycia 

nieprawidłowego   adresu   (nieistniejącego   bądź   niewskazującego   lokalu 

mieszkalnego), bądź też definitywnej odmowy uczestnictwa w kontroli/audycie. 

 

7. Wykonawca jest zobowiązany do: 

 

7.1. zapewnienia Sprzętu i Oprogramowania, których wykorzystanie jest niezbędne do 

realizacji niniejszej Zamówienia, 

7.2. świadczenia usług, zapewniając ich optymalny poziom techniczny oraz ich wysoką 

jakość, 

7.3. przetwarzania danych zgromadzonych w systemach informatycznych, które są 

związane z realizacją niniejszej Zamówienia, 

7.4. przekazywania  rzetelnych, prawdziwych i kompletnych informacji, 

7.5. zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dokumentów i danych przekazywanych przez 

Zamawiającego, w tym w szczególności baz danych, z zachowaniem należytej 

staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

7.6. rejestrowania i raportowania wszystkich kontroli/audytów wizyt przeprowadzonych w 

ramach usługi, 

7.7. archiwizacji kontroli/audytów  przez okres 4 (czterech) miesięcy liczonych od 

momentu przeprowadzenia kontroli/audytów i udostępnienia ich oraz plików 

źródłowych na wniosek Zamawiającego w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin 

od momentu otrzymania wniosku, 

7.8. raportowania wyników kontroli/audytów w cyklu dziennym lub zapewni dostęp 

bezpośredni do systemu raportowania. 
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8. Zakres i szacunkowa liczba kontroli w okresie 12 miesięcy : 

 

Lp. Nazwa grupy Zakres** 

Maksymalna 

liczba kontroli  

w miesiącu 

Maksymalna liczba 

kontroli  w okresie 

12 miesięcy 

A B C D E 

1 

usługa kontrolna - 

wywiad 

zrealizowany 15 

minut 

Wizyta, dokumentacja 

fotograficzna, wywiad, 

czas rozmowy około  

15 minut* 

 

100 

 

1 200 

2 

usługa kontrolna -

wywiad 

zrealizowany 8 

minut 

Wizyta, dokumentacja 

fotograficzna, wywiad, 

czas rozmowy około  

8 minut* 

 

100 

 

1 200 

* podany czas nie uwzględnia niezbędnego czasu na dojazd i aranżację wizyty kontrolnej tj. 

opowiedzenie o celu wykonywanej kontroli/audytu 

** 1 wizyta zawiera 2 próby dotarcia / zrealizowania kontroli (w tym 1 powrót)  
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

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 Nr 119, str. 1) dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

 

1. Administrator danych  

Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów (dalej „KIM”) z siedzibą  

w Warszawie (adres: ul. Wiktorska 63, 02-587), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 

0000875978 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za 

pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www. kim.gov.pl lub przesyłając e-mail 

na adres: iod@kim.gov.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym 

powyżej adresem siedziby Administratora. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych  

Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

i przysługujących Państwu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony 

Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres:  iod@kim.gov.pl lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora 

z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.  

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:  

1) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej kwoty obligującej do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) wynikającego z przepisów ustawy z dnia 

23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) dotyczących oferty 

złożonej w ramach zapytanie ofertowego,  

2) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze 

złożeniem oferty - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania 

do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem 

Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

4. Odbiorcy danych 

mailto:iod@kim.gov.pl
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Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca 

wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usług teleinformatycznych,  hostingu, IT, 

obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana 

danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa.  

 

5. Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  

a) do momentu zakończenia postępowania,  

b) do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze złożeniem oferty zgodnie z 

powszechnie obowiązującym prawem 

c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych 

wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

 

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.  

 

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu  

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/ Panu prawo do : dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w 

zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych i wypełniłem obowiązki informacyjne, określone w art. 13 

oraz 14 RODO wobec osób, których dane osobowe przekazałem Administratorowi w związku 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej kwoty obligującej do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych.  

 

 
.......................................................                                          .................................................................. 

   miejscowość i data    Podpis Wykonawcy lub osoby 
uprawnionej  do reprezentowania 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

Wykonawca: 

…………………………………… 

 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie  

zamówienia 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr KIM.Z/20/6/2022 z dnia ………. r. na 

Przeprowadzenie usługi kontroli wizyt ankieterów. 

 

prowadzonego przez Krajowy Instytut Mediów oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wynikające z art.  7 ust. 

1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)3. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

        ………………………………………. 

Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
3 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 


