
 

 

 

Łódź, 30 sierpnia 2018 r. 

SN.240.1.2018.KD 

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania  

W celu oszacowania wartości zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi zwraca 
się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego 
zamówienia. 

I. Opis przedmiotu szacowania: 
1. Przedmiotem szacowania jest udostępnienie akredytowanego systemu teleinformatycznego, szafy 

metalowej lub sejfu, w celu przetwarzania (w szczególności wytwarzania) i przechowywania 
dokumentów niejawnych (w formie papierowej i na informatycznych nośnikach danych) 
oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” oraz „POUFNE”, na potrzeby Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Łodzi. 

2. Udostępnienie stanowiska odbywać się będzie na zasadach porozumienia miedzy jednostkami, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.).  

3. Stanowisko winno być zlokalizowane w odległości nie większej niż 250 km od siedziby Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. 

II. Termin wykonania zamówienia: 
Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia porozumienia. Okres ten może zostać 
wydłużony w zależności od potrzeb. 

III. Informacje dotyczące szacowania: 
1. Wykonawca sporządzi szacowanie na formularzu będącym załącznikiem do Opisu Przedmiotu 

Szacowania podając cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu szacowania, wyrażone 
w złotych polskich, przy założeniu, że zostanie wytworzony jeden dokumenty, który będzie 
przetrzymywany 12 miesięcy. 

2. Szacowanie powinno zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
4. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną do 12 września 2018 r. na adres e-mail: 

zampubreg.lodz@rdos.gov.pl. 
5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,  

a następnie zeskanowana i przesłana na adres mailowy wskazany w zapytaniu. 
6. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu 
wyłącznie ustalenie wartości szacunkowej rynku. 

IV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  
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 danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru Wykonawcy, zawarcia 
umowy oraz jej realizacji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,  
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi 
następuje za pomocą adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych.lodz@rdos.gov.pl; 

3) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  
w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie dokonania wydatków oraz realizacji zawartej 
umowy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579); 
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4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  
do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764); 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału  
w postępowaniu i zawarcia umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i wynika z udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 

b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

c) w zakresie wynikającym z przepisów – prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak 
również prawo do ograniczenia przetwarzania; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych, jeśli jej zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

8) każdej osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych; 

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych w przedmiotowym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

IV. Osoba upoważniona do kontaktów: 
Krzysztof Dzięgielewski 
tel.: 42 665 09 78 
e-mail: krzysztof.dziegielewski.lodz@rdos.gov.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Łodzi 

 
 

Kazimierz Perek  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Załączniki: 
1. Formularz szacowania 
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