
Warsżawa, dnia 9 stycznia 2023 roku

ZAPYTAN|E OFERTOWE
W po§tępowaniu o udzieleniu zamÓWienia o szacowanej WartoŚci zamÓWienia poniżeJ 13o ooo zł netto,

prowadzonego z wyłączeniem ustawy Prawo zemówień publicznych

Zamawiający:

Krajowy 1nstytut lVediów z siedzibą w Warszawie (02-587), ul. Wjktorska 63, zarejestrowanym W

rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xlll Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRs 0000875978 i nadanym numerze
NlP:5213916470 oraZ numerze REGoN: 387857893

Zamawiający prosi o przedstawienie do dnia 13.01.2023 roku, do godz. 16.00 ofeń na wykonanie
usług polegających na wsparciu lnspektora Ochrony Danych Zleceniodawcy w realizacjijego zadań
związanych Z Zapewnieniem stosowania przepisów RoDo w Krajowym lnstytucie lV]edióW.

Za maWiający informuje, że postępowanie prowadzone jest Z Wyłączeniem ustawy Prawo zamówień
publicznych, w oparciu zasady określone w niniejszym zappaniu. ., 

^

ll. opis pnedmiot zamóWienia objęte8o zapytaniem ofertowym i wymo8ije8o wykonania:
y' Monitorowanie zgodności z RoDo, innymi przepisami uE lub państw członkowskich o

ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego W

dziedżinie ochrony danych osobowych (art, 39,ust.lb RODO),
y' lnformowanie administratora, podmiotu przetwarzająceBo oraz pracowników, którzy

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mory ogólnego
rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie
danych i doradzanie im W tej sprawie.

r' zapewnienie uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dot. danych osobowych co do
wszystkich decyzji podejmowanych w zakresie działaIności administratora lub
procesowa związanych z pTzetwarzaniem danych osobowych.

/ Bieżące monitorowanie rejestru czynności prżetwarzania, odnotowywania W nim

wszystkich zmian, stanu aktualnego.
r' Zaplanowanie audytów zgodności przetwarzania danych (zarówno zapowiedzia nych,

jak i nieżapowiedzia nych) z przepisami dotyczącymi ochrony danych, także
WeWnętrznymi i terminowe ich przeprowadza nie.

y' prowadzenie rejestru naruszeń.
r' okresowa inwentaryzacja podmiotów przetwarzających pod kątem stosowanie przez

nie od powied nich zabeZpieczeń.



Analizowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań ad ministratorowi

albo podmiotowi przetwarzającemu.

PoWiadamianie pracowników o stwierdzonych naruszeniach w celu szerzenia

świadomości ochrony danych osobowych i ryzyka związanego z naruszeniami ochrony

danych.

Organizowanie okresowych szkoleń z uwzględnieniem najczęściej popełnianych

błędów, najczęściej zadawanych pytań.

Dbanie o odpowiednie rejestrowanie wszystkich działań podejmowanych w celu

zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Odpowiednie wyeksponowanie wprowadzonych procedur i zasad.

Rejestrowanie dat i zakresów szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (również

wewnętrznych) oraz osób, które w nich uczestniczyły.

Rejestrowanie Wszelkich wniosków lpróśb/żądań osób, których dane są przetwarzane i

odnotowywanie, w jaki sposób zostały załatwione.

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane 5ą przetwarzane, w celu

realizacji ich uprawnień.

wykonania zamówienia/projekt umowy:alll. warunki

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejsze8o zapytania

Zasady pnygotowania i złożenia ofer§f:
ofertę należy przesłać do 18,01.2022 r. do godz. 16:00 z dopiskiem W temacie maila,,ofeńa" -

mailem na adres: przeta rgi@ kim.gov.0l.

oferta iest:

2.1-. Formu la rz ofe na wzorze nr 3 do niniei o2a DVtania
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2.2. oświadczenie na WZoTZe nr 4 do niniejszego zapytania

ŁŁ Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od u pł}9/u terminu składania ofeń, wskazanego

w pkt. 1, przy czym do biegu terminu nie wlicza się terminu składania ofert. 
'

Ofertę składa się w języku polskim, w postaci elektronicznej, przy czym przez postaĆ

elektroniczną oferty należy rozumieĆ ofertę sporządzoną i przekazaną w formie eIektronicznej,

jak i ofertę sporządzoną w formie pisemnej i przekazanej w postaci skanu.

Oferta musi byĆ podpisana przez osoby uprawnione lub umocowane do reprezentacji

wykonawry.

W przypadku, gdy osoba jest uprawniona, umocowana do reprezentowania wykonawry na

podstawie pełnomocnictwa, należy je złożyĆ w raz z oferlą,

W przypadku, gdy oferta nie będzie podpisana lub będzie podpisana przez osobę

nieumocowaną do reprezentowania wykonawcy, zostanie uznana przez Zamawiającego za nie

złożoną w postępowaniu.

W przypadku, gdy oferta Zostanie złożona U Zamawiającego po terminie, o którym mowa W pkt.

1, zostanie odrzucona przez Zamawiającego i nie będzie podlegała ocenie

W postępowaniu.

8
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9. W przypadku, gdy treśĆ złożonych ofert będzie budziła wątpliwości z zachowaniem zasady

równego traktowania wykonawców, Zamawiający uprawniony będzie do weżwania

wykonawców o złożenie wyjaśnień lub uzupełnienia informacji W ofercie.

10. W przypadku, gdy złożone oferty lub treśĆ złoźonych wyjaśnień lub uzupełnień, nie będzie

spełniała opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia, określonych w

niniejszym zapytaniu, zostaną one odrZUcone jako niezgodne z wymaganiami ZamaWiającego.

].1, Zamawiający na podstawie art. 7 ust. ]. ustawy z dnia ]-3 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziała nia wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej ,,ustawą", wykluczy z postępowania

o udzielenie niniejszego zamówienia:

1) wykonawcę Wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20o6

i rozporządzeniu 269/20t4 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, które8o beneficjentem rzecżywistym W rozumieniu Ustawy Z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwd ziała niu praniu pieniĘdzy oraz finansowaniu terroryZmu (Dz. |, z2o22 r. poz. 593 i

555) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 76512006

i rozporządzeniu ż69/ż0!4 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczylvistym

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została Wpisana na listę na podstawie decyzji W sprawie Wpisu

na listę rozstrzy8ającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą W rozumieniu ań. 3 ust, 1 pkt 37 Ustawy

Z d nia 29 Września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z202I r, poz,2I7,ż1,05i 2105),jest podmiot

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006

i rozporządzeniu 269/201-4 albowpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia

24 lutego 2022 r., o ile został Wpisany na listę na podstawie_ dPpyzji w sprawie Wpisu na listę

rozstrzygającej o zastosowaniu Środka, o którym mowa w ań, 1 pkt 3 ustawy.

12. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie niniejszego ZamóWienia nie Zostanie złożona

żadna oferta albo żadna z ofert nie będzie spełniała wymagań W Zapwaniu ofertowym,

Zamawiający przeprowadzi negocjacje w wybranym przez siebie wykonawcę, bez powtarzania

postępowania.

13. ZamaWiający poinformuje wszystkich WykonaWcóW o zamknięciu postępowania ilego wynikach

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

14. lnformacje 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, technolo8iczne, 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
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zajmującym się tym rodżajem 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 Utrżymania ich w poufności. W pźypadku niewykazania,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prżedsiębiorstwa, informacje utracą prawo do
ochrony, jako tajemnicy przedsiębiorstwa i będą podlegały ujawnieniu, po uprzednim
powiadomieniu zaintere§owanego Wykonawcy o powyższym i podaniu okoliczności
uzasadniająrych ujawnienie informacji,

V. Kryteria oceny ofert i sposób oceny:6

1. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystn iejszej będzie kierował się następującymi
kryteriami:

]..1. cena brutto za 1 miesiąc świadczenia usług (min,40 godzin miesięcznie| CI- waga 7oo/o

1.2. Wykształcenie personelu/osoby skierowanej do realizacji umowy B1- waga 20%

1.3. Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji Umowy - (A1) waga 10%

2, ocena punktowa złożonych ofert W kryterium ,Cena brutto zd 1 miesiqc świadczenia usług|C!)
zostanie dokonana na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu
oferty, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego żapytania i będzie przeliczona według wzoru
opisanego poniżej:

cena brutto najtańszej ofeńy

L1 = --------------- x /U

Cena brutto badanej oferty

2.]., Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium Wynosi 70,00.
2.2. Przyjmuje się, że to/o = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów W kryterium cena

brutto za 1 miesiąc świadczenia usług.

ocena złoźonych ofeń W kryteriu m ,,Wykztałcenie" (B1) zostanie dokonana na podstawie

informacji wskazanej przez Wykonawcę W Formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 3 do
niniejsze8o zapytania. ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana żgodnie Z
następującym sposobem:

3,1.0 pkt. otrzyma wykonawca, który oddeleguje do realizacji Umowy osobę, która posiada

odpowiednie kwalifikacje zawodowe a w szczególności fachową wiedzę na temat prawa i

praktyk w dziedzinle ochrony danych osobowych oraz umiejętności niezbędne do
wypełnienia powierzonych mu zada ń

3.2. 10 pkt. otrzyma wykonawca, który oddeleguje do realizacji Umowy osobę, która posiada

odpowiednie kwalifikacje zawodowe a w szczególności fachową wiedzę na temat prawa i

praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności niezbędne do
wypełnienia powierzonych mu zadań, co najmniej wykształcenie wyźsze o kierunku prawo

3.3,20 pkt. otrzyma wykonawca, który oddeleguje do realizacji Umowy osobę, która posiada

odpowiednie kwalifikacje zawodowe a w szczególności fachową wiedzę na temat prawa i

praktyk W dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności niezbędne do

wypełnienia powierzonych mu zadań oraz posiadającą co najmniej doktorat z zakresu

ochrony danych osobowych
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4. ocena złożonych ofert w kryterium ,Doświadczenle zespołu Wykonawc/ (A1), Zostanie dokonana
na podstawie informacji wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty, który stanowizałącznik
nr 3 do niniejszego zapytanla. ocena punktowa w ramach tego kryteriUm zostanie dokonana
zgodnie z następującym sposobem:

4,1.1. 0 pkt. - Wykonawca oddeleguje do realizacji Umowy osobę, która nie posiada mniejsze niż
3 letnie doświadczenia w zakresie opisanym w pkt. ll niniejszego zapytania

4.1,.2. I0 pkt. - otrzyma Wykonawca, który oddeleguje do realizacji Zamówienia, osobę, która
posiada minimum 3 letnie dośWiadczenie w co najmniej zakresie opisanym W pkt. ll

niniejszego zapwanla

3. Maksymalna liczba punktówdo uzyskania Wtym kryterium Wynosi ].0,oo,

4. Łączna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie
obliczona na podstawie sumy uzyskanych punktów w ww. kryteriach, zgodnie ze wzorem:

R=c1 + A1 +B1

gdZie:

C].-liczbapunktóWprzyznanychWykonawcywkryterium,,cenabruttozd7miesiqcświadczenia
usług"

A1- liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Doświodczenie zespołu Wykonawcy'';

B1- liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Wykształcenie"

5. Maksymalna łączna liczba punktów moźliwych do uzyskania pr79z Wykonawcę wynosi 10ą00.

Vl. lnformacje o pnetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2076/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej 

"RODO", 
informujemy, że:

1. Administratordanych
Administratorem danych osobowych jest Krajowy lnsq/tut MedióW (dalej ,,KlM'') z siedżibą
w Wa rszawie (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

,,Admin istrator"), 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 ża
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod WskaZanym powyżej adresem siedZiby Administratora.
2. lnspektor ochrony Danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych iprzysługująrych
Państwu praw jest lnspektor ochrony Danych. Z lnspektorem ochrony Danych można skontaktować się,
wysyłając e-mail na adres: iod@kim.gov.p| lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym
powyżej adresem siedZiby Administratora z dopiskiem,,Do lnspektora ochrony Danych''.
3, Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
1) przeprowadzenja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości suacunkowej

poniżej kwoty obligującej do stosowania ustawy z dnia 11 Września 2079 r. - Prawo zamówień
publicżnych (Dz.U. z 2o2I r. poz, 1,129 z późn, zm.| - podstawą prawną przetwarzania jest
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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. t740 z późn. zm.) dotyczących oferty złożonej w ramach zappanie 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. ]. lit. f
RoDo).

4. Odbiorcy danych
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, ll 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. lnformacja 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. lnformacJa o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował za utomatyzowanych decyzji, W tym
decyzji będących wynikiem profilowania.

8. Prawa osób, których dane doĘczą
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 iw zakresie przewidzianym przez
powszechnie oboWiąZUjące przepisy prawa.
Vll. lnformacjekońcowe

1. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres e - mail: przeta r8i@ kim.8ov. pl
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Zał, nr. ! do ZapYta n ia ofeńowego

oPls PRzEDMloTU zAMóWlENlA

Przedmiotem zamóWienia jest: Wykonanie usług pole8ających na wsparciu lnspektora ochrony Danych
Zleceniodawcy W realizacji jego zadań związanych z zapewnieniem stosowania przepisów RoDo w
Krajowym l nstytucie l\y'edióW

Szczegółowy opis przed miotu zamówjenia:

y' Monitorowanie zgodności z RODO, innymi przepisami UE lub państw członkowskich o
ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwa rzającego W

dziedzinie ochrony danych osobowych (art, 39.ust.lb RODO).
r' lnformowanie administratora, podmiotu przetwarzające8o oraz pracowników, którzy

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego
rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie
danych idoradzanie im W tej sprawie.

r' Zapewnienie ucżestnictwa w podejmowaniu decyzji dot, danych osobowych co do
wszystkich decyzji podejmowanych w zakresie działalności administratora lub
procesowa związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

r' Bieżące monitorowanie rejestru czynności przetwarzania, odnotowywania w nim
wszystkich zmian, stanu aktua lnego.

r' Zap|anowanie audytów zgodności przetwarzania Qanych (zarówno Zapowiedzianych,
jak i n iezapowiedzianych) z przepisami dotyczącymi ochrony danych, także
wewnętrznymi i terminowe ich przeprowadza n ie.

/ prowadzenie rejestru naruszeń.
r' okresowa inwentaryzacja podmiotÓW przetwarzających pod kątem stosowanie przez

nie odpowiednich zabezpieczeń.
r' Analizowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działa ń 

' administratorowi
a lbo podmiotowi przetwa rZającemu.

r' Powiadamianie pracowników o stwierdzonych naruszeniach w celu szerzenia
świadomości ochrony danych osobowych i ryzyka związanego z naruszeniami ochrony
danych.

r' or8anizowanie okresowych szkoleń z uwzględnieniem najczęściej popełnianych

błędów, najczęściej zadawanych pytań,
/ Dbanie o odpowiednie rejestrowanie wszystkich działań podejmowanych w celu

żapewnjenia zgodności z prżepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
r' Odpowiednie wyeksponowanie wprowadzonych procedur i zasad,
r' Rejestrowanie dat i zakresów szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (również

wewnętrznych) oraz osób, które W nich uc2estniczyły.
y' Rejestrowanie wszelkich wniosków/próśb/żądań osób, których dane są przetwarzane i

odnotowywanie, W jaki sposób Zostały załatwione.
r' Pełnienie fUnkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane, w celu

realizacji ich uprawnień.
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Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 31.12.2023loku
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r' Zleceniobiorca będzie wykonywał Umowę poza siedzibą Zleceniodawcy.



Wzór umowy
(stanowi odrębny plik)
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofeńowego



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Formu la rz oferty

(da ne Wykonawcy)

W odpowiedzi na zapwanie o cenę Z dnia .,........... składam ofertę na na świadczenie usług polegających
na Wsparciu lnspektora ochrony Danych Zleceniodawcy w realizacji jego zadań związanych z
Zapewnieniem stosowania przepisów RoDo1 w KlM o następującej treści:

L Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za na następujących warunkach:

cena miesięczna (brutto) . ,,.,.,. zł

/słownie brutto/

2. Oświadczamy, że do realizacji przedmiotu umowy skierujemy osobę posiadającą następujące
doświadczenie:

lmię i nazwisko Liczba lat

doświadczenia
Podmiot, na

rzecz którego

świadczone

byty usługi

3. Oświadczamy, źe do realizacji przedmiotu umowy skierujemy osobę posiadającą następujące
Wykształcen ie:

lmię 1 nazwisko Uzyskane stopnie naukowe/wykształcenie/ uzyskane
certyfikaty/ ukończone kursy / opis posiadanych umiejętności

4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia
31 grudnia 2023 roku,

5. Oświadczamy, że:

a. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej
na składanie ofert.

b. Przedmiot prowadzonej przez nas d ziała lnoŚci jest tożsamy z prżedmiotem zamówienia.
c. Posiadamy niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz dysponujmy potencjałem

technicznym, kadrowym iznajdujmy się W sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

d. W stosunku do naszej firmy nie otwańo likwidacji i nie ogłoszono upadłości.
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Opis zakresu

wykonywanych

dotychcząs_czr7n ności



miejscowość i dota podpis Wykonawcy lub osoby
u p ra W ni o nej d o re p reze ntowa nio

Wykonawcy
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e. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i w przypadku wyboru
naszej oferty jako najkorzystn iejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy W miejscu i

terminie Wyznaczonym przez ZamaWiającego.
f. Oświadcza my , że nie zalegamy z opłaca n iem podatków we właściwym Urzędzie Ska rbowym

oraz że nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach
właściwego systemu (Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego).

g. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych, stanowiącą pkt Vl zapytania ofertowego i wypełniliśmy obowiążki
informacyjne, określone w art. ].3 oraz ].4 RODO wobec osób, których dane osobowe
przekazaliśmy Administratorowi w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o Wartości szacunkowej poniżej kwoty obligującej do stosowania
ustawy z dnia 1]. Wrżeśnia 20].9 r. - Prawo zamóWień publicżnych,



Wykonawca:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ........,. na świadczenie usług polegających na wsparciu
lnspektora Ochrony Danych Zleceniodawcy w realizacji jego zadań związanych z zapewnieniem
stosowania przepisów RoDo1 w KIlV

prowadzonego prżez Krajowy lnstytut Mediów oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłankiwynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kWietnia 2022 r. o szczególnych rozwiqzoniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji n0 lJkroinę
oraz służqcych ochronie bezpieczeństwa norodowego (Dz. U. poz.835)].

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne izgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

oświadczenia wkonawcv/wkonawcvwspó|nie ubiegaiacego sie o udzie|enie

zamówienia
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