
PAÑSTWOWA GALERIA SZTUKI 

 81-720 SOPOT, PLAC  ZDROJOWY 2, tel.: (+48 58) 551 06 21, fax: (+48 58) 551 32 62 
PL NIP 585-122-00-52, REGON 000277167 
 

              Sopot, dnia 30.05.2018  r. 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 

138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę 

całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach 

Zamawiającego przy Placu Zdrojowym 2, mieszczących się w budynku Domu 

Zdrojowego, położonym w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy nr 6, a także 

samych pomieszczeń i budynku wraz z ochroną fizyczną wystaw organizowanych w 

Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, znak:  PGS-US/01/2018 

 

 

Mając na uwadze wypełnienie obowiązku wynikającego z 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, Zamawiający dokonuje 

następujących zmian w treści Ogłoszenia: 

1) W treści formularza ofertowego po pkt 10 dodaje się pkt 11 o treści: 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

Punkty kolejne uzyskują numerację w kolejności chronologicznej. 

Treść zmodyfikowanego formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

2) W treści Ogłoszenia w pkt VIII dodaje się pkt 10 o treści: 

klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

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”, Zamawiający 

informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Galeria Sztuki w 

Sopocie, ul. Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot; 



 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę 

całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach 

Zamawiającego przy Placu Zdrojowym 2, mieszczących się w budynku Domu 

Zdrojowego, położonym w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy nr 6, a także 

samych pomieszczeń i budynku wraz z ochroną fizyczną wystaw organizowanych w 

Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, znak: PGS-US/01/2018. prowadzonym w trybie 

art. 138o Pzp; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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 
**

; 

− 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/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 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.  

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do 

danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek 

wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 



** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp 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. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki 

            Zbigniew Buski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

 

 

 

 OFERTA 

na świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w 

pomieszczeniach Zamawiającego przy Placu Zdrojowym 2, mieszczących się w budynku 

Domu Zdrojowego, położonym w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy nr 6, a także 

samych pomieszczeń i budynku wraz z ochroną fizyczną wystaw organizowanych w 

Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie 

 

……………………………………………………………………….………………………… 

nazwa wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………………… 

adres 

………………………………………………………………………………………………….…………… 

Regon, NIP 

………………………………………………………………………………………………………………. 

telefon, faks, e-mail, nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie, oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

1) stawka wynagrodzenia pracownika ochrony za 1 roboczogodzinę jego pracy 

 

brutto - ............................. zł 

 

2) cena za 1 godzinę świadczenia usługi (uwzględniającą wszystkie koszty, niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia, w tym wynagrodzenie wymienione w pkt 1)) 

Netto: …………………….zł 

Podatek VAT: ……………zł 

brutto - ............................. zł 

Łączna maksymalna cena usługi w całym okresie obowiązywania umowy* wynosi: 

………………………………….. zł brutto 

(* cena za godzinę świadczenia usługi x szacunkowa ilość godzin (tj. 17500 godzin) w całym 

okresie wykonywania umowy). 

2. Wykonawca podaje w ofercie, w pkt 1.2) cenę za 1 godz. świadczenia usługi stałej, 

całodobowej, codziennej, bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu i mienia, z 

uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacja usługi, w tym m.in. 

wynagrodzenia, kosztów umundurowania oraz wyposażenia pracowników w niezbędny 

sprzęt.  

3. Cena świadczenia usługi stałej, całodobowej, codziennej, bezpośredniej ochrony fizycznej 

obiektu i mienia, obejmuje również ochronę fizyczną wystaw organizowanych w 

Państwowej Galerii Sztuki, udzielanie przez pracowników ochrony odpowiedzi na 

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 



zapytania zwiedzających, turystów i gości odwiedzających PGS oraz wszystkie koszty 

wykonawcy niezbędne do wykonywania usługi zgodnie z wymogami opisanymi w 

Ogłoszeniu oraz wzorze umowy.  

4. Obliczając cenę usługi wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wymaganą w pkt I 

Ogłoszenia liczbę pracowników ochrony, wymagane dla nich kwalifikacje i umiejętności 

oraz ilość godzin świadczenia usługi. 

5. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało w oparciu o przedstawioną w ofercie 

stawkę godzinową, za faktycznie przepracowaną w danym miesiącu liczbę godzin.  

6. Szczegółowe zasady rozliczeń zawiera wzór umowy. 

7. Cenę należy wskazać łącznie z podatkiem VAT w ustawowej wysokości, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich. 

9. Akceptuję wskazany w Ogłoszeniu okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu do 

składania ofert 

10. Zamówienie wykonam: 

- samodzielnie* 

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części 

zamówienia*:................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie). 

 

12. Ofertę niniejszą składam na . . . . . .  kolejno ponumerowanych stronach. 

13. Osoba ze strony Wykonawcy odpowiedzialna za realizację umowy:  

 

…………………………………………  …………………………………….. 

Imię i nazwisko                                                                            telefon, e-mail 

14. Do niniejszej oferty załączam wymagane dokumenty: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3.  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

..............................................                                  …………………………… 

miejscowość i data podpis  osoby/osób uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić 
 

 

 



                

 


