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Załącznik nr 1 Informacje proceduralne oraz RODO 

I. Ocena ofert, wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert, doprecyzowanie treści ofert, zasady 

poprawiania ofert  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej 

oferty oraz z zastrzeżeniem rozdziału I ust. 2 niniejszego załącznika do zaproszenia, 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty; 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, jeżeli jego oferta została najwyżej oceniona. 

Brak odpowiedzi Wykonawcy, zawierającej wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki 

lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia w terminie 2 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

3. W celu zbadania, czy oferta nie zawiera nieproporcjonalnej do zamówienia niskiej ceny 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów 

mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 

nieproporcjonalne do zamówienia niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, lub innych dokumentów 

składanych w postępowaniu, a których uzupełnienie nie będzie prowadziło do istotnych zmian 

w treści oferty Wykonawcy, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne lub będą 

zawierały błędy lub budziły wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 

do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Zamawiający ma prawo (nie obowiązek) wezwać do uzupełniania, 

wyjaśnienia dokumentów, oświadczeń jedynie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona. 

II. Odrzucenie oferty  

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

4) Wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia zakwestionował poprawienie 

omyłki, o której mowa w rozdz. I ust. 2 pkt 3) niniejszego załącznika do zaproszenia; 

5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z pismem 

Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

6) została złożona po terminie składania ofert, 

7) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi 

oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez Zamawiającego. 

III. Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego otwartego 
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1. Zamówienia udziela się Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Regulaminu 

oraz postanowieniami zaproszenia do składania ofert, którego oferta nie podlega odrzuceniu 

i została uznana za najkorzystniejszą. 

2. Udzielenie zamówienia następuje poprzez przekazanie informacji Wykonawcy o wyborze jego 

oferty lub zawarcie umowy, chyba że w treści zaproszenia do składania oferty postanowiono 

inaczej. 

IV. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy nastąpiła 

co najmniej jedna z następujących przesłanek: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu lub wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni; 

3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, 

chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej 

oferty; 

4) jeżeli środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia 

postępowania na tej podstawie została przewidziana w Dokumentach zamówienia; 

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży 

w interesie publicznym lub w interesie Zamawiającego, a okoliczności tej nie można 

było wcześniej przewidzieć. 

2. Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy 

przez Zamawiającego w każdym czasie, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, 

że dalsze prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy jest w ocenie Zamawiającego 

nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym. 

V. 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. U. UE L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

1) posiada status administratora danych osobowych w stosunku do: 

− Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

− Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

− pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 

− członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

ogólnie dostępnym, właściwy rejestrze – KRS), 

dalej łącznie „Pani/Pana”; 

2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach,  

ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, tel.: + 48 (32) 779 93 01, e-mail: 

dyrekcja@muzeumslaskie.pl;  

3) w związku z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych: iod@muzeumslaskie.pl; 

mailto:iod@muzeumslaskie.pl
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4) Pani/Pana dane osobowe, w zakresie złożenia oferty w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w związku z przepisami art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 902), natomiast w zakresie realizacji ewentualnej umowy zawartej 

w wyniku wyboru Pana/Pani oferty przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

w celu związanym z realizacją tej umowy; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

informacja zgodnie z zapisami niniejszego zaproszenia; 

6) podmiotem przetwarzającym dane jest platformazakupowa.pl, której operatorem jest Open 

Nexus Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B, 61-441 Poznań, NIP: 7792363577, KRS: 

0000335959; 

7) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od początku roku następnego 

po udzieleniu zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy do momentu wygaśnięcia roszczeń 

wynikających z umowy, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie krócej niż 5 lat licząc od początku roku 

następnego po zawarciu umowy; 

8) podanie przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących, jest związane 

z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podanie danych 

jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować odrzucenie oferty;   

9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10) 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, 

jednakże w przypadku Wykonawców, którzy złożyli oferty skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zakresem 

zmian przewidzianych we wzorze umowy oraz nie może naruszać integralności dokumentacji 

postępowania; 

− 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/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

11) 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 w związku z przepisami art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 902). 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany 

do wypełnienia obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu wynikających 

z art. 13 lub 14 RODO.  


