
Warszawa 28.01.2020 
 

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
 

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia na wykonanie usługi 
przygotowania  i  druku  publikacji  pod  roboczym  tytułem  „Roślinność Tadżykistanu” 

 
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 przygotowanie  i  druk  publikacji  pod  roboczym  tytułem  „Roślinność 

Tadżykistanu” dla PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie przy poniższych założeniach: 
2. Kwota wyceny zawiera: 

a) obróbkę zdjęć 
b) opracowanie graficzne publikacji, skład (skład będzie wykonany podwójnie, pierwszy raz do recenzji 

jako wersja robocza i drugi końcowy „porecenzencki”) 
c) projekt okładki 
d) druk: 

• nakład - 1000 szt. 

• format: A4 

• środek: 4/4, kreda 170 g błysk, ok. 600 stron, 1850 gatunków roślin (fotografie + teksty) 

• oprawa: twarda, szyta, biała kapitałka, okleina 4/0, folia mat, dodatkowo zadrukowane wyklejki 
e) dostawę do siedziby Zamawiającego 

 
III. Termin wykonania zamówienia: 

 
Przedmiot umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do końca czerwca 2020.  
 

IV. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
 
Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: anowak@uni.opole.pl 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Arkadiusz Nowak zastępca dyrektora ds. 
naukowych  - nr tel. 694 262 544.  
  

V. 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. Wykonawca 
proszony jest o podanie łącznej ceny brutto i netto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podanie cen w 
rozbiciu na wykonanie składu (obróbka zdjęć, opracowanie graficzne, projekt okładki) i wykonanie druku.  

 

VI. Termin i miejsce składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego lub drogą mailową na adres 
m.jablonski@obpan.pl dnia 5 lutego 2020 r. do godz. 1200  
 

IX. 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 iod@pan.pl 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z 
niniejszym postępowaniem  o  udzielenie zamówienia  publicznego , prowadzonego  w procedurze zapytania 
ofertowego, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i c) Rozporządzeniem 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 (dalej 
RODO). 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu zawarcia i realizacji umowy. 
Odbiorcą Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z 
realizacji umowy lub przepisów prawa. Polska Akademia Nauk nie przewiduje przekazywania danych 
osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Dane osobowe 
Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także dodatkowo przez okres 
przedawnienia roszczeń oraz okres wymagany dla dokumentów finansowo-księgowych w celu wypełnienia 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, a także przez okres wymagany 
dla dokumentów archiwalnych. 
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarza Zamawiający przysługuje prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do 
właściwego organu jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza RODO. Zgodnie z RODO osobom, których 
dane przetwarza Zamawiający w wyżej określonych celach nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i realizacji 
niniejszej umowy. 
 
 


