
Warszawa, 11.10.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul. Prymasa A. Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do 

korespondencji: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dn.  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 ze zm.) zwanej 

dalej Zamawiającym lub Muzeum zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: 

 

Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego  

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 

Wyszyńskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217, 2105, 2106, z 2022 r. poz. 1488 ) i sporządzenie sprawozdania z badania w rozumieniu ustawy  

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1302) za lata 2022 r. i 2023 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 

1 do Zapytania ofertowego. 

 

1.1. Kod CPV:    79212100-4 usługi audytu finansowego  

 

2. Termin wykonania zamówienia:    

1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy:  15.11.2022 r. 

2) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 31.07.2024 r. 

3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami:  

Katarzyna Łazowska-Łukasik, adres e-mail: k.lazowska-lukasik@mt514.pl  

4. Podstawy wykluczenia: 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę spełniającego przesłanki,  

o których mowa w  art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). W związku z tym wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, dalej „ustawa”) w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych 



na listę, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na ich wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór stosownego oświadczenia stanowi załącznik nr 

7 do Zapytania ofertowego. 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu:   

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone 

w niniejszym Zapytaniu ofertowym w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) zdolność techniczna lub zawodowa: 

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym doświadczeniem:  

zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwie usługi przeprowadzenia 

badań sprawozdania finansowego i sporządzenia sprawozdania z badania – w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106, z 2022 r. 

poz. 1488 ) i ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302) – w muzeach państwowych lub 

współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które skieruje do 

realizacji zamówienia: dysponuje osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do 

wykonywania zawodu biegłego rewidenta zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), która 

przeprowadziła przynajmniej dwa badania sprawozdania finansowego w muzeum państwowym lub 

współprowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków  należy załączyć kopię stosownego uprawnienia do 

wykonywania zawodu biegłego rewidenta osoby, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji 

zamówienia, a także wykaz usług, o których mowa powyżej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

3 i 4 do Zapytania ofertowego) oraz referencje lub inne dokumenty potwierdzające wymagane 

doświadczenie Wykonawcy oraz to, że usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełniania warunków 

wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły; „spełnia-nie spełnia”. 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału  

w postępowaniu. 

 

6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

6.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym 

znaczeniu: 



Lp. Nazwa kryterium Waga % = pkt 

1. Cena brutto za realizację  zamówienia 100% 

6.2. Sposób oceny ofert 

Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „cena brutto” (C):    

Sposób obliczenia   C: 

                                                                Łączna cena (brutto) najniższa  

(C) liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------  x  100 

                                                             Łączna cena (brutto) badanej oferty  

 

Maksymalnie w kryterium „Cena brutto” (C)  można uzyskać 100 punktów. 

6.3. Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku  

6.4. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach wyżej 

określonego kryterium oceny ofert, która nie podlega odrzuceniu a Wykonawca, który ją złożył, 

nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

7. Miejsce i termin składania ofert: 

7.1. Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: k.lazowska-lukasik@mt514.pl 

7.2. W tytule maila należy wpisać: „Oferta na Usługę przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego”.  

8. Termin składania ofert: 18.10.2022 r. do godz. 12.00 

9. Informacje dodatkowe: 

9.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

9.2. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty  stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

9.3. Do oferty prosimy dołączyć: 

9.3.1. wykaz usług (umów)  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi (umowy) zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi (umowy) zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy -  o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

9.3.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami (jaki dokument upoważnia Wykonawcę do skierowania osoby do 



realizacji niniejszego zamówienia – np. umowa o pracę, zlecenie itp….) - o treści określonej  

w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

9.3.3. informację na temat przetwarzania danych osobowych o treści określonej w załączniku nr 

6 do niniejszego zapytania ofertowego. 

9.3.4. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, dalej „ustawa”) w celu 

przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 

lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ww. 

ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na ich wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Zapytania 

ofertowego. 

9.4. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji 

zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza. 

9.5. Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do 

zawarcia umowy z Wykonawcą. 

9.6. Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 

załącznik do zapytania ofertowego. 

9.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 

przyczyn. 

9.8. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona w BIP. 

9.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących lub 

błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści złożonych dokumentów.  

W przypadku niezłożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, oferta podlega odrzuceniu. 

9.10. Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w 

wykazie informacji o podatnikach VAT – tzw. „biała lista” /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2019 poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 

1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

Prawo przedsiębiorców – t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1292, 1495 z późn. zm./ (jeśli dotyczy).  

9.11. Niewypełnienie obowiązków o których mowa w ust. 10 będzie rozumiane przez Zamawiającego 

jako uchylanie się przed podpisaniem umowy.  

10. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia  

2) Załącznik nr 2 – formularz oferty 

3) Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług (umów) 

4) Załącznik nr 4 – wykaz osób, posiadających wymagane kwalifikacje 

5) Załącznik nr 5 – wzór umowy 

6) Załącznik nr 6 – klauzula informacyjna RODO 



7) Załącznik nr 7 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 

Wyszyńskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217, 2105, 2106, z 2022 r. poz. 1488 ) i sporządzenie sprawozdania z badania w rozumieniu ustawy  

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1302) za lata 2022 r. i 2023 r. 

 

Informacje dodatkowe: 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zostało utworzone w kwietniu 2016 r. jako muzeum 

współprowadzone, dla którego organizatorami są Archidiecezja Warszawska oraz Minister Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. Do końca 2019 r. trwały prace  inwestycyjne budowy Muzeum Jana Pawła II  

i Prymasa Wyszyńskiego” W lutym 2020 r. Muzeum rozpoczęło działalność kulturalną polegającą na 

udostępnianiu wystawy stałej oraz wystaw czasowych. 

Przychody Muzeum do końca 2021 r. to przede wszystkim dotacja podmiotowa od organizatorów oraz 

dotacje celowe (bieżące i inwestycyjne), a także darowizny.  

Suma bilansowa za rok 2021 – 31.506 tys. zł 

Przychody ze sprzedaży za rok 2021 – 341 tys. zł 

Średnie zatrudnienie za rok 2021 – 29 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Zamawiający: 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul. Prymasa A. Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do 

korespondencji: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa 

 

Wykonawca / Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formularzu OFERTY należy wpisać wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

Wykonawca nr 1: 

Nazwa: 

NIP: 

Kod pocztowy i miejscowość: 

Województwo: 

Kraj: 

e-mail: 

Numer telefonu: 

Adres internetowy (URL): 

Wykonawca nr 2 ….. 

Treść oferty:                                                    

Składając ofertę w ramach zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 ze zm.) 

na: 

 

Usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego  

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego  

 

1) Oferujemy wykonanie zamówienia: [Kryterium nr 1 – „CENA brutto - C”] za CENĘ ŁĄCZNĄ 

wynoszącą: 

a) netto: .... zł  

(słownie: ……… złotych) 

b) VAT: ..... %; ......... zł 

(słownie: ……… złotych) 



c) brutto: .......... zł 

(słownie: ………… złotych) 

 

w tym:  

netto: .... zł  

(słownie: ……… złotych) 

VAT: ..... %; ......... zł 

(słownie: ……… złotych) 

brutto: .......... zł 

(słownie: ………… złotych) 

za badanie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2022 -31.12.2022;  

oraz  

netto: .... zł  

(słownie: ……… złotych) 

VAT: ..... %; ......... zł 

(słownie: ……… złotych) 

brutto: .......... zł 

(słownie: ………… złotych) 

za badanie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2023 -31.12.2023. 

2) Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach zgodnych z treścią Zapytania 

ofertowego, tj. 

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy:  15.11.2022 r. 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 31.07.2024 r. 

3) Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Akceptujemy 

w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia Zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Jednocześnie 

oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać całość niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Opisu 

przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z treścią wzoru umowy. W cenie naszej oferty zostały zawarte 

wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i 

terminowego wykonania całości zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i 

opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług oraz pozostałe składniki cenotwórcze.   

4) Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych warunki płatności zostały przez nas 

zaakceptowane. 

5) Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni.  



7) Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w 

naszych dokumentach załączonych do oferty, niezwłocznie poinformujemy o nich Zamawiającego w 

formie pisemnej. 

8) Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach:…, niniejsza 

oferta, w tym wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec 

przed ogólnym dostępem. 

9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. 

*rozporządzenie 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).  

** 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). 

10) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) wykaz wykonanych usług (umów), 

2) wykaz osób, posiadających wymagane kwalifikacje, 

3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 

4) pełnomocnictwo (o ile dotyczy) 

5) ………………. 

Uwaga: Dokument powinien posiadać datę sporządzenia Oferty oraz podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych zamówień (umów) 

dotyczy: zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 

130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. z 2021 r. poz. 1129, 1598,2054, 2269 z póź. zm.),  pn.:  

 

Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego  

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

 

Tabela: Wykaz wykonanych zamówień (umów) 

oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) 

wykonaliśmy następujące zamówienia: 

Lp Podmiot, na rzecz którego 

zamówienia (umowy) zostały 

wykonana  

/nazwa, siedziba/ 

Termin wykonania 

zamówień (umów) 

/miesiąc/rok/ 

 

Zakres wykonanych zamówień 

(umów) 

/należy wskazać informacje 

pozwalające na dokonanie oceny 

spełnienia warunku opisanego w ust. 

5 zapytania ofertowego/ 

    

    

    

Do wykazu należy załączyć dowody, że powyższe zamówienia zostały wykonane należycie: referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– oświadczenie wykonawcy 

Uwaga: Dokument powinien posiadać datę sporządzenia Oferty oraz podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

dotyczy: zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 

130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. z 2021 r. poz. 1129, 1598,2054, 2269 z póź. zm.), pn.:   

 

Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego  

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

 

Tabela: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia  

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia 

(należy wskazać informacje 

pozwalające na dokonanie oceny 

spełnienia warunku opisanego w ust. 5 

pkt 2 lit. b) Zapytania ofertowego) 

Informacja o podstawie 

dysponowania ((jaki 

dokument upoważnia Wykonawcę do 

skierowania osoby do realizacji 

niniejszego zamówienia – np. umowa o 

pracę, zlecenie itp….)  

    

    

UWAGA: 

Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć stosowne dowody potwierdzające posiadanie przez wskazane 

osoby (wymaganych przez Zamawiającego) uprawnień a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy 

Uwaga: Dokument powinien posiadać datę sporządzenia Oferty oraz podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego 

I N F O R M A C J A 

na temat przetwarzania danych osobowych 

 

dotyczy: zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 

130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. z 2021 r. poz. 1129, 1598,2054, 2269 z póź. zm.), pn.:   

 

Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego  

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić poniższe informacje swoim pracownikom/współpracownikom 

oraz osobom, których dane przekazuje w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu 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 - dalej: RODO), jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 

Wyszyńskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, 

zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury pod numerem 96/2016, NIP 9512414063, Regon 364481345. 

Ponadto informujemy, że: 

1) Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych kontaktowych, w szczególności: imienia, nazwiska, 

numeru telefonu, adresu mailowego, adres korespondencyjny zostały nam udostępnione przez 

kontrahenta Administratora, będącego jednocześnie Państwa zleceniodawcą; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w 

sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: 

inspektor.rodo@mt514.pl. lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.; 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) rozumianych 

jako: 

 prawidłowa realizacja zawartej Umowy z kontrahentem przez Muzeum; podstawę prawną 

przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawę przetwarzania 

stanowi art. 6 ust. 1 pkt f RODO),  

 dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z czynnościami zrealizowanymi w ramach 

niniejszej/-ego Umowy (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit f 

RODO); 

b) spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia 

mailto:inspektor.rodo@mt514.pl


sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

4) dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy pomiędzy Administratorem a jego kontrahentem, 

a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy prawa, w tym o rachunkowości oraz do 

momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub czynności zmierzających 

do zawarcia Umowy; 

5) dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Umowy, a po jej zakończeniu w terminach 

określonych przez przepisy prawa, w tym o rachunkowości oraz do momentu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub czynności zmierzających do zawarcia Umowy; 

6) każdej osobie, której dane są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują prawa: 

a) dostępu do swoich danych osobowych,  

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) usunięcia swoich danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e) przenoszenia swoich danych osobowych, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych -  więcej 

informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi; 

7) dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

a) organom państwa upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w 

przepisach szczególnych, 

b) innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi wspierające jego 

funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, tj. firmom transportowym, dostawcom usług IT – 

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie 

z naszymi jako Administratora poleceniami, 

8) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.  

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi


 

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  

z postępowania dotyczy: zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nie 

przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2021 r. poz. 1129, 1598,2054, 2269 z póź. zm.), pn.:   

 

Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego  

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………. 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

 

Reprezentowany przez: 

…………………………………….……………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł 

prowadzonego  w trybie zapytania ofertowego pn. Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego , oświadczam, że: 

podlegam / nie podlegam (niepotrzebne skreślić) 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

W szczególności Wykonawca oświadcza, że: 

1) nie zachodzą w stosunku do niego określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 

dnia 31 lipca 2014 r. zmienionego rozporządzeniem 2022/576, podstawy wykluczenia, oraz że 

przesłanki określone w ww. przepisach prawa nie zaistnieją w okresie realizacji niniejszej Umowy  tj., 

że:   



a) Wykonawca nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu  

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) nie jest Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia  

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r., 

poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

c) nie jest Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106, z 2022 r. poz. 

1488 ) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą  

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) ponadto Wykonawca oświadcza, że nie jest: 

a) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem  

z siedzibą w Rosji, 

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, lub 

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem 

podmiotu, o którym mowa w pkt 2 ppkt a) lub ppkt b) powyżej; 

3) przesłanki o których mowa powyżej nie zachodzą i nie zajdą zastosowania w stosunku  

do podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na którego zdolności polega się w rozumieniu 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (t.j.: dyrektyw: 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE 

oraz 2009/81/WE), w przypadku, gdy przypada na niego ponad niż 10 % wartości zamówienia. 

 

 

…………….…….(miejscowość), dnia………….…….r.

    

………………………………………… 

 (podpis) 

 


