
Będzin, dnia 3.02.2021 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Muzeum Zagłębia w Będzinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego 

zamówienia: 

 

1. Przedmiot zamówienia:  

 

Konserwacja tkanin: 

 sporządzenie programu konserwacji tkanin; 

 wykonanie konserwacji; 

 opracowanie dokumentacji.  

 

2. Termin realizacji: 

Prosimy o podanie proponowanego przez Państwa realnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia 

 

3. Istotne warunki zamówienia: 

Ofertę należy opracować z uwzględnieniem dokumentu „STAN ZACHOWANIA WRAZ Z OPISAMI TKANIN 

PRZEZNACZONYCH DO KONSERWACJI” sporządzonego przez p. Małgorzatę Hałasik  – w załączeniu 

 

4. Sposób przygotowania oferty: 

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego 

zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie Muzeum Zagłębia w Będzinie (adres: ul. Gzichowska 15, 42-500 

Będzin) lub drogą mailową na adres sekretariat@muzeumzaglebia.pl, do dnia 10.02.2021 r. do godziny 

15:00 

 

5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. 

 

6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego:  

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 Zagłębia w Będzinie 

z siedzibą ul. Gzichowska 15, 42-500 Będzin, tel. / fax 32 267-77-07 e-mail: 

sekretariat@muzeumzaglebia.pl; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Zagłębia w Będzinie jest Pan Marek Woźniak, 

e-mail iodo@marwikpoland.pl; 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  

 

Konserwacja tkanin: 

 sporządzenie programu konserwacji tkanin; 

 wykonanie konserwacji; 

 opracowanie dokumentacji.  

 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 

2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych;  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

mailto:sekretariat@muzeumzaglebia.pl


o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6. 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; 

7. nie przysługuje Pani/Panu: 

−  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; 

−  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. 

 

7. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, z przyczyn których nie 

można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego. 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zapytanie ma 

jedynie charakter sondażu rynkowego. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________                                          ________________, dnia_____________                                           

           (Nazwa/Pieczątka wykonawcy) 

 

Muzeum Zagłębia w Będzinie 

ul. Gzichowska 15 

42-500 Będzin 
 
 

OFERTA WYKONAWCY 
 
 

w związku z zapytaniem ofertowym Muzeum Zagłębia w Będzinie z dnia 28.01.2021 r. 

 

Nazwa wykonawcy: ______________________________________________________________ 

Adres/siedziba wykonawcy: ________________________________________________________ 

Telefon ____________________ e-mail  _____________________________________________ 

 

  Cena 

L.p. Przedmiot zamówienia brutto vat netto 

1. 

Konserwacja tkanin: 

 sporządzenie programu 

konserwacji tkanin; 

 wykonanie konserwacji; 

 opracowanie 

dokumentacji.  

 

 

  

 
W cenę brutto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń. 
 
 
 

_______________________________ 
(Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej) 

 

 


