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Istotne Warunki Zamówienia 

 do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
realizowanego bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (PZP). Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł 
art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP  

 
ZAMAWIAJĄCY:  
Zamawiający: Wigierski Park Narodowy 
tel. 087 56-32-540, fax 087 56-32-541 
Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@su.onet.pl 
Godziny pracy 07:00 do 15:00 
1. Tryb udzielenia zamówienia  
 Rozeznanie rynku 
2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia  
 Kody CPV  

 79932000-6 Usługi projektowania wnętrz 
 Nazwa zamówienia: 

Wykonanie projektu konserwacji eksponatów i aranżacji wystaw w budynku stodoły na 
terenie kompleksu leśnego Krzywe 

1) Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie na podstawie udostępnionego przez 
Zamawiającego opracowania pn. „Koncepcja plastyczna oraz program konserwacji 
zabytków ruchomych izby etnograficznej WPN w Krzywem” zwana dalej „koncepcją” 
szczegółowego projektu aranżacji wnętrz.  

2) Opis stanu istniejącego. Wystawa będzie mieścić się w  budynku stodoły 
przeznaczonym na przestrzeń wystawienniczą Budynek gospodarczy eksploatowany 
obecnie jako ekspozycja dawnych sprzętów gospodarstwa domowego i rzemiosła, 
powierzchnia zabudowy 120,06 m2, wysokość 7,51 m. Budynek parterowy na planie 
prostokąta o wym. 6,41x18,73 m, wykonany w konstrukcji drewnianej z bala, z 
poddaszem nieużytkowym. Dach budynku dwuspadowy pokryty wiórem osikowym z 
naczółkami i lukarną od strony południowej  Powierzchnia przeznaczona pod 
planowaną ekspozycję wynosi  120 m2. Propozycja rozplanowanie aranżacji pokazana 
jest na rysunku w „Koncepcja plastyczna oraz program konserwacji zabytków 
ruchomych  izby etnograficznej WPN w Krzywem” ( zał. nr 3). Budynek w roku 
bieżącym poddany zostanie modernizacji wraz z częściową przebudową wnętrza. 

3) Zamawiający zaleca aby Wykonawca pragnący złożyć ofertę dokonał wizji 
lokalnej budynku, w którym zgromadzone są obecnie eksponaty i po przearanżowaniu 
prezentowana będzie wystawa oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko 
wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 
Terminy wizji należy uzgadniać bezpośrednio z pracownikiem Zamawiającego. 

4) Sporządzona w wyniku niniejszego zamówienia dokumentacja projektowa zawierać 
musi w szczególności: 
a. Inwentaryzację fotograficzną i tabelaryczną eksponatów zgromadzonych obecnie w 

obiekcie 
b. Dobór, w porozumieniu z Zamawiającym, eksponatów, które mają zostać poddane 

zabiegom konserwacyjnym i po ich zakończeniu wyeksponowane 
c. Określenie zakresu prac konserwatorskich dla każdego z wybranych obiektów 
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d. Rzuty pomieszczeń i rozwinięcia ścian w skali 1 : 20 wskazujące na 
umiejscowienie eksponatów w konkretnych pomieszczeniach i miejscach  

e. Opracowanie, w porozumieniu z Zamawiającym, projektu kolorystyki pomieszczeń 
(ściany) wraz z doborem materiałów wykończeniowych (farby, bejce, lakiery itp.) 

f. Opracowanie, w porozumieniu z Zamawiającym, projektu oświetlenia wystaw 
g. Propozycję lokalizacji pojedynczych czujek ostrzegających przed zagrożeniem 

pożarem (bez tworzenie systemu zintegrowanego). 
h. Wycena szacunkowa konserwacji i aranżacji wnętrza (kosztorys inwestorski) 

5) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją usług realizowanych na podstawie 
projektów opracowanych na podstawie niniejszego zlecenia czyli konserwacji 
eksponatów i aranżacji wnętrza. 

6) Zamawiający wymagał będzie, aby Wykonawca współpracował z Zamawiającym w 
trakcie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania dotyczące 
dokumentacji projektowej, skierowane przez oferentów w prowadzonym postępowaniu 
przetargowym, dotyczącym wyboru wykonawcy usług objętych dokumentacją 
sporządzoną na podstawie niniejszego zamówienia; 

7)  Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w oparciu o 
przekazaną przez Zamawiającego koncepcję  

8) W przyjętych rozwiązaniach projektowych mogą być użyte wyłącznie wyroby  
dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. 

9) Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy PZP zabrania się stosowania w projekcie  znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów. chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny”. W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań 
projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe 
rozwiązania systemowe producentów, projektant ma obowiązek określić konkretne 
parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić 
informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem 
spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych.    

10) Dokumentację projektową należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie 
tradycyjnej (papierowej) w dwóch egzemplarzach oraz  w jednym egzemplarzu na 
nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, karta pamięci, przenośny dysk twardy itp.) w 
formatach: 
a) opracowania tekstowe w formacie „doc” i „pdf”; 
b) opracowania graficzne w formacie „pdf”   
c) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie „pdf” i „ath”; w przypadku   

usług, nie będących robotami budowlanymi dopuszcza się sporządzenie 
kosztorysu i przedmiarów w formie arkusza kalkulacyjnego „xls” i dodatkowo pdf; 

11) Zamawiający wymaga dołączenia do dokumentacji oświadczenia o przeniesieniu na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej przez siebie 
dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; na następujących polach 
eksploatacji: 

a) wprowadzanie do obrotu,  
b) publiczne odtwarzanie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i 

reemitowanie, 
c) publiczne udostępnienie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie w taki 

sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do materiałów w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, w każdym przypadku bez względu na ilość egzemplarzy, 
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wprowadzanie do pamięci komputera w celu dokonania obróbki, jak również 
najmu i dzierżawy,  

d) rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych 
podmiotów, rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich 
technik plastycznych i graficznych, kolażu, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, 
skal i proporcji, czcionek, kadrowania, 

e) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego lub obróbki 
komputerowej,  

f) rozpowszechnianie w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy, w 
szczególności w formie plakatów, folderów reklamowych, itp. i to niezależnie od 
ich formatu i formy, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych, 
multimedialnych, itp.,  

g) prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w 
szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju 
opracowań oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań; 

12) Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi i gwarancji na całość przedmiotu 
zamówienia wynosił minimum 12 miesięcy. 

3. Warunki udziału w postępowaniu 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę spełniał następujące 
warunki w zakresie posiadania doświadczenia i dysponowania personelem zdolnym 
do wykonania zamówienia 

1) W zakresie doświadczenia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ciągu ostatnich 
3 lat przed złożeniem oferty wykonał co najmniej jedno zamówienie (usługę) w 
zakresie usług projektowych (aranżacji: wystawy, scenografii itp.) o wartości nie 
mniejszej niż 10 000 zł. 

2) W zakresie personelu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co 
najmniej: 
a. Jedną osobą posiadają wykształcenie wyższe w specjalności architektura wnętrz 

lub pokrewne  - która powinna mieć co najmniej 3 lata doświadczenia w 
projektowaniu oraz która w tym okresie wykonała przynajmniej jeden projekt 
aranżacji wystawy o wartości projektu  co najmniej 10 000 zł. brutto. Osoba ta 
będzie sprawowała funkcję kierownika projektu po stronie Wykonawcy 

3) Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych warunków tj  
a. Wykaz wykonanych bądź wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt 1),    
(zał. nr 7 Wykaz usług), wraz z dokumentami poświadczającymi należyte 
wykonanie tych usług, 

b. Wykaz osób, wraz  z dokumentami poświadczającymi posiadanie przez osoby, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymaganego w pkt 2) 
wykształcenia i doświadczenia. 

4) Wykonawca, który nie udokumentuje spełniania warunków wymienionych w pkt 1) i 2) 
zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia  

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w 2 etapach 
1) Inwentaryzacja i typowanie eksponatów do konserwacji do 14 dni od podpisania 

umowy   
2) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji umożliwiającej ogłoszenie 

zamówienia publicznego na przeprowadzenie konserwacji eksponatów i wykonanie 
aranżacji wnętrz do 45 dni od podpisania umowy.  

6 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
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 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. 
W zakresie zadawania pytań, wyjaśnień i wezwań Zamawiający dopuszcza wszelkie 
niżej wymienione formy porozumiewania się z Wykonawcami: 

1) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna 
2) operator pocztowy lub kurier 
3) osobiste doręczenie 

7 Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być 
sformułowane na piśmie i skierowane na adres Wigierski Park Narodowy; 16-402 
Suwałki; Krzywe 82. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę komunikacji 
poprzez  wiadomości e-mail.  
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 

1) Aleksandra Siemaszko-Skiendziul, e-mail:  ola.skiendziul@wigry.org.pl 
2) Maciej Ambrosiewicz, e-mail:    mad@wigry.org.pl   

8 Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej IWZ oraz odpowiedzi na pytania zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.wigry.org.pl 

9 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
10 Opis sposobu przygotowania ofert 

1) Oferta musi być napisana w języku polskim 
2) Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w formie pisemnej - osobiście lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Zamawiający dopuszcza 
złożenie oferty w formie dokumentu elektronicznego lub postaci elektronicznej 
dokumentu wytworzonego w formie pisemnej podpisanego podpisem 
kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym 
(dowód osobisty z warstwą elektroniczną) za pośrednictwem poczty elektronicznej 
lecz w takim przypadku nie gwarantuje zachowania poufności treści oferty, w tym jej 
ceny, przed terminem otwarcia ofert. Ofertę składaną za pośrednictwem poczty 
elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: wigry_pn@su.onet.pl 

3) Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do IWZ wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę 
własnego formularza ofertowego Zamawiający wymaga, aby zawierał on wszystkie 
informacje zawarte w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej IWZ. Oferta 
musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis 
lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi. 

4) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu przetargowym tylko 
jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania  

5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 

11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert   
1) Oferty należy składać do dnia 08.04.2021 godz. 1000 na adres Wigierski Park 

Narodowy 16-402 Suwałki; Krzywe 82 - sekretariat Dyrektora WPN. Oferty złożone po 
terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

2) Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem 
oferenta oraz zapisem: Oferta na Wykonanie projektu konserwacji eksponatów i 
aranżacji wystaw w budynku stodoły na terenie kompleksu leśnego Krzywe, nie 
otwierać przed 08.04.2021 godz. 1005” 

3) W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w tytule 
wiadomości należy wpisać Oferta na Wykonanie projektu konserwacji eksponatów i 
aranżacji wystaw w budynku stodoły na terenie kompleksu leśnego Krzywe. 
Zamawiający otworzy tylko te oferty, które wpłyną na skrzynkę odbiorczą do godziny 
wyznaczonej na składanie ofert tj. do dnia 08.04.2021godz. 10:00 

12 Miejsce i termin otwarcia ofert: adres Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki; 
Krzywe 82 – sala konferencyjna, dnia 08.04.2021 godz. 1005” 
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13 Opis sposobu wyliczenia i podania ceny ofertowej.  
1) Cena oferty musi być podana w PLN w kwocie brutto. 
2) Zamawiający jako formę rozliczenia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe w związku z 

tym cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z 
wykonaniem zamówienia nawet te nie wynikające wprost z opisu przedmiotu 
zamówienia lecz dające się przewidzieć na etapie przygotowania oferty. 

3) Zamawiający wymagał będzie wykonania w cenie oferty, wszystkich usług, których 
konieczność wykonania dała się przewidzieć na etapie sporządzania oferty. 

4) Cena może być tylko jedna. 
5) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) 

14. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od upłynięcia terminu 
otwarcia ofert tj. do dnia 09.05.2021 

15 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
16 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium  Cena 100 %.    

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który zaoferuje najniższa 
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia 

17 Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia  

1) umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wynikający z oferty wybranego Wykonawcy; 
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy 
7) pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, w tym dot. możliwości dokonania zmiany 

umowy oraz warunków takiej zmiany zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik Nr 6 

18 Ogłoszenia wyników przetargu        
 Wyniki postępowania ogłoszone zostaną w siedzibie zamawiającego i na stronie 

internetowej: www.wigry.org.pl w zakładce BIP-Zamówienia Publiczne. Uczestnicy 
postępowania zostaną poinformowani o wynikach za pomocą e-maila. Do 
wykonawców nie posiadających poczty elektronicznej zawiadomienie o wynikach 
zostanie wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego. 

19 Jawność postępowania         
 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa  Uwaga:  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy będzie nieskuteczne Wykonawca w 
szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących kryteriów wyboru. Informacje 
odnoszące się do badania, wyjaśniania, oceny i porównania ofert oraz wyboru 
kontrahenta, nie będą ujawnione oferentom oraz innym osobom oficjalnie nie 
związanym z przebiegiem przetargu aż do chwili ogłoszenia wyboru oferenta. 

20 Udostępnienie dokumentów postępowania zainteresowanym odbywać się będzie wg 
poniższych zasad: 

1) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w 
czasie godzin jego urzędowania. 

2) Zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty. 
3) Zamawiający odpłatnie umożliwi kopiowanie dokumentów na sprzęcie 

zamawiającego,1 zł za 1 stronę. 
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4) Fotografowanie dokumentów nie wymaga opłat. 
21 Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 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, s. 1) - dalej RODO informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach, zgodnie z 
procedurą wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, jest 
Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki.  Z 
Administratorem można skontaktować się telefonicznie: 87 563 27 40 lub przez adres 
e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl. 

2) Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do 
wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl lub 
pisząc na adres siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych”. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO 
w związku z udzieloną zgodą na udział w postępowaniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w 
celu związanym z procedurą wyboru Wykonawcy dla zadania, którego zapytanie 
dotyczy, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane 
osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków w związku z realizacją 
umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w wyniku 
wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania, w związku z zasadą jawności udzielania zamówień.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu zakończenia 
postępowania, do którego dane osobowe zostały zebrane, tj. od momentu 
ostatecznego wyboru oferty, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów, do jakich zostały zebrane, t. j. 
zawarcia umowy a następnie będą przetwarzane do czasu jej zakończenia i 
przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy zgodnie z przepisami 
prawa. 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w 
celu związanym z udziałem w procedurze wyboru Wykonawcy dla zadania, którego 
zapytanie dotyczy, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, podanie 
przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy.   

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) Posiada Pani/Pan: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych*; 
c. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych*; 
d. 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 **;   

e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 



7 

 

f. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 
przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem***. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub usunięcia nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

*** Wyjaśnienie: cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.  

 
 
Załączniki 
 

1. Załącznik nr 1 Wzór oferty 
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie RODO 
3. Załącznik nr 3 Wykaz usług 
4. Załącznik nr 4 Wykaz osób 
5. Załącznik nr 5 Koncepcja plastyczna oraz program konserwacji zabytków 

ruchomych  izby etnograficznej WPN w Krzywem. 
6. Załącznik nr 6 Projekt umowy 

 
 
 
 
 
       Krzywe dnia  
 
 
 
 

Zatwierdzam 

         


