
 
 
 

 
 

 

 

2023-03-14 

EC1/259/2023 

 

 

ROZEZNANIE CENOWE PROWADZONE W CELU 

OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR  

123/FDW/BSU/2023 

ZAKUP PLIKÓW Z MATERIAŁAMI FILMOWYMI NA POTRZEBY WYSTAWY W NCKF   

 

I „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, NIP: 7251972744,  

REGON: 100522238, wpisane pod nr RIK/2/2008 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 

przez Urząd Miasta Łodzi,  w ramach rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego 

do realizacji zamówienia zaprasza do przesłania wstępnej ceny sprzedaży własność materiałów 

związanych z filmami w formie plików, których wykaz znajduje się w tabeli nr 1.  

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych i służy wyłącznie rozezniau cenowemu rynku w celu szacunkowego ustalenia 

wartości planowanego zamówienia. 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Tabela 1  

  

Lp. Nazwa obiektu  
1 9 plików z projektami i rysunkami z filmu „Bogowie” (reż. Łukasz Palkowski, 2014)  

2 
12 plików z projektami i rysunkami z filmu „Sztuka kochania” (reż. Maria 

Sadowska, 2017)  

3 
10 plików z projektami i rysunkami z filmu „Ukryta gra” (reż. Łukasz Kośmicki, 

2019)  
 

III. Termin realizacji zamówienia 

Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie do dnia  30.04.2023 

 

IV. Termin i forma złożenia kalkuacji 

Szacunkową cenę sprzedaży należy podać w  formularzu cenowym- załącznik nr  1.  

Ofety należy składac do 20 marca 2023r. za pośrednictwem  bezpłatnej platformy zakupowej 

Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz    (zakładka postępowania) 

 

V. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.4.2016 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), informuję, że: 

1) Administrator danych: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz


 
 
 

 
 

 

Administratorem Pana danych osobowych jest „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi,  

90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3, tel. (42) 60-06-111, adres e-mail: biuro@ec1lodz.pl. 

2) Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” 

w Łodzi, 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3, tel. (42) 60-06-111, adres e-mail: ido@ec1lodz.pl 

3) Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wypełnienia 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. prawa podatkowego, przepisów 

regulujących zasady rachunkowości. 

4) Podstawa prawna przetwarzania 

Przetwarzanie Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6  

ust. 1 lit. b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą). 

Ponadto po zawarciu umowy są przetwarzane też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

(np. dane z faktur), gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze;  

5) Okres przechowywania danych osobowych 

Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji umowy, w tym obowiązków  

z tytułu gwarancji, rękojmi i serwisu (jeżeli dotyczy) oraz przez okres po jej zakończeniu 

wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz zasad przedawnienia roszczeń 

cywilnoprawnych. 

6) Prawa: 

4. Posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo 

do ich sprostowania (art. 16 RODO), uzupełnienia (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia 

ich przetwarzania, ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO,  

m. in. prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych 

osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

5. Nie przysługuje Panu prawo do przenoszenia danych osobowych (ze względu na brak 

przesłanek określonych w art. 20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych (gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c, a prawo usunięcia danych osobowych jest 

ograniczone tylko do tych danych, które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych 

w art. 17 ust. 3 pkt b, d i e RODO, tj. do wywiązywania się z prawnego obowiązku 

wymagającego przetwarzanie danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz 

do celów archiwalnych.  

6. Ponadto, w szczególnych przypadkach prawa, powyższe mogą być ograniczone, ze 

względu np. na wymogi prawne, m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach 

rachunkowości. Więcej informacji na temat przysługujących praw zawarto 

w Rozporządzeniu 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).  

7) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. (22) 531-03-00, gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 



 
 
 

 
 

 

8) Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

W przypadku nie podania danych osobowych – nie będzie możliwości zawarcia i realizacji 

umowy.  

9) Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane: 

1. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonaniu umowy; 

2. podmiotom świadczącym usługi IT; 

3. podmiotom świadczące dodatkowe usługi dla Instytucji – audytorzy podatkowi, biegli 

rewidenci badający sprawozdanie finansowe,  

4. podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną;  

5. organom publicznym – na ich żądanie. 

10) Czy dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej 

Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

11) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Nie dotyczy. Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 

 

VI.  Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia: 

1. Formularz cenowy 
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