
ROZPOZNANIE RYNKU 

 

Niniejsze ogłoszenie ma na celu pozyskanie informacji o rozwiązaniach funkcjonujących i dostępnych 
na rynku, które mogą być wykorzystane do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz 

określenia wartości szacunkowej.  

 

I. Zamawiający: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 
Sulejówek, NIP: 822-228-45-51, Regon 141773282, RIK 80/2008 

II. Określenie potrzeby Zamawiającego: 

Długotrwałe zabezpieczenie powierzchni wystawy stale redukujące występowanie wirusów, bakterii 
i grzybów na powierzchniach. 

a. Atesty i badania używanego preparatu powinny wykazywać skuteczność zwalczania bakterii, 
wirusów, grzybów przez co najmniej rok (Zamawiający dopuszcza rozwiązania wymuszające 
aplikację nie częściej niż raz na kwartał); 

b. Preparat, musi być przebadany pod kątem wchodzenia w reakcję z powierzchniami na 
wystawie: szkło antyrefleksyjne, blacha malowana proszkowo, mosiądz żywy i z nadrukiem, 
drewno olejowane, materiały tekstylne; 

c. Preparat musi posiadać atesty potwierdzające brak szkodliwości substancji dla osób, przez 
cały okres utrzymywania się ich na powierzchni; 

d. Preparat musi posiadać dokumenty potwierdzające brak możliwości zmycia powłoki 
zabezpieczającej standardowymi środkami do czyszczenia; 

e. Preparat musi posiadać dokumenty potwierdzające działanie w całym widmie światła 
widzialnego (podziemie wystawy); 

f. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zabezpieczaniu placówek muzealnych, 
w szczególności wystawy. 

 

III. Opis sposobu przedstawienia swojej oferty: 

1. Wstępną ofertę / zgłoszenie wraz z opisem proponowanej metody, preparatów należy 
przesłać na adres poczty elektronicznej: k.antonowicz@muzeumpilsudski.pl, w terminie do 
dnia 30 września 2020 r. do godz. 12:00. 

2. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. 

IV. Dodatkowe informacje: 

1. W przypadku pytań lub w celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z Katarzyną 
Antonowicz (k.antonowicz@muzeumpilsudski.pl). 

2. Złożenie oferty jest dobrowolne i nie stanowi udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843). 

V. Przetwarzanie danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja 
Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: 
rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem administratora danych. 

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
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ciążącego na administratorze, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) – dalej zwanej” „ustawą Pzp”. 

4. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rozpoznania rynku 
i pozyskania oferty oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępniane podmiotom, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji 
publicznej, a także podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył 
przetwarzanie danych (m.in. obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty 
elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa. 

6. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
rozpoznania rynku lub zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub do czasu 
wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków zapewnienia Wykonawcy dostępu do treści jego 
danych osobowych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

10. Wystąpienie przez Wykonawcę z żądaniem ograniczenia przetwarzania jego danych 
osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

11. Dane osobowe Wykonawcy nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 


