Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej
30000 euro
1) Nazwa i adres zamawiającego: Muzeum Warszawy Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272
Warszawa.
Zapytanie z dnia 15 lutego 2019 r.
2) Nazwa nadana zamówieniu:
3) Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem
obowiązków Inspektora Ochrony Danych zgodnie z przepisami
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 rozporządzanie
o ochronie danych, zwanego dalej "RODO") i innymi
obowiązującymi przepisami dla Muzeum Warszawy.
Muzeum Warszawy, zatrudniające ok. 270 osób, obejmuje:
 siedzibę główną przy Rynku Starego Miasta 28
w Warszawie,
 6 oddziałów (pięć zlokalizowanych na terenie Warszawy,
jeden zlokalizowny w Palmirach, gmina Czosnów),
 5 innych lokalizacji.
Usługi obejmują w szczególności realizację następujących
zadań Inspektora Ochrony Danych:
a) nadzór nad:
 zapewnieniem przetwarzania danych osobowych
zgodnie z zasadami przetwarzania,
 oceną skutków dla ochrony danych,
 spełnieniem obowiązku informacyjnego,
 zapewnieniem
stopnia
bezpieczeństwa
odpowiadającego ryzyku,
 ochroną praw osób, których dane dotyczą,
b) współpraca z organem nadzorczym,
c) zgłaszanie naruszenia bezpieczeństwa do organu
nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą,
d) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,
e) prowadzenie rejestru naruszeń,
f) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego
oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe,
o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO
oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw
członkowskich o ochronie danych i doradzanie
im w tej sprawie,
g) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów
Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz
polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego
w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział
obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia
personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz
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powiązane z tym audyty,
h) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla
ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie
z art. 35 RODO,
i) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu
nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem,
w tym z uprzednimi konsultacjami, gdy przetwarzanie
powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie
zastosował środków w celu zminimalizowania tego ryzyka
oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji
we wszelkich innych sprawach.
Świadczenie usługi ponadto obejmować będzie:
1. dyżury eksperckie w siedzibie głównej Muzeum Warszawy
przy Rynku Starego Miasta 28-42 dwa razy każdego
miesiąca w godz. 8:00 - 12:00 - dni do uzgodnienia,
2. konsultacje telefoniczne i mailowe – co najmniej 20
godzin miesięcznie. Czas na odpowiedź nie dłuższy niż 2
dni robocze. W sprawach bardziej skomplikowanych termin
ten może być wydłużony po uprzedniej akceptacji
Zamawiającego,
3. przeprowadzanie 3 szkoleń z zakresu ochrony danych
osobowych w 2019 roku dla pracowników Muzeum.

4)Pożądany termin wykonania:

Od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

5) Warunki udziału:
5.1)Wiedza i doświadczenie (referencje):

Oferent wykaże wykonanie lub wykonywanie usług w obsłudze
co najmniej trzech podmiotów w zakresie ochrony danych
osobowych, potwierdzających doświadczenie we wdrażaniu
RODO (Tabela nr 1 w Formularzu ofertowym).
W celu wykazania doświadczenia, Oferent załączy do formulara
oferty dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że usługi
we wdrażaniu RODO zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Dokumenty te winny być wystawione przez podmiot,
na rzecz którego Oferent wykonywał/wykonuje uslugi.
Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie wykaże
spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia.

5.2)Uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności:
5.3)Odpowiedni potencjał techniczny:
5.4)Dysponowanie osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
5.5) Sytuacja ekonomicznej i finansowania

6) Kryteria oceny ofert:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający stosować będzie następujące kryteria o wagach
jak niżej:
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Lp.
Kryterium
Waga
1.
Cena - C
75%
2.
Doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń
15%
w zakresie RODO w instytucjach - D
3.
Ukończone studia podyplomowe lub kurs
z ochrony danych osobowych w zakresie
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 10%
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. - K
Razem: 100%
1% = 1 pkt
1. Punktacja w kryterium „Cena” - C zostanie wyliczona
w następujący sposób (maksymalna liczba punktów: 75):
C - ilość punktów w kryterium cena,
CW - cena za realizację przedmiotu zamówienia
zaproponowana przez Wykonawcę,
Cmin – najniższa cena za realizację przedmiotu zamówienia
spośród złożonych ofert.
C = Cmin / CW x 75
2. Punktacja w kryterium „Doświadczenie w przeprowadzaniu
szkoleń w zakresie RODO w instytucjach” – D
(maksymalna liczba punktów: 15).
Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
5 pkt - za przeprowadzenie co najmniej 10 szkoleń
w zakresie RODO;
10 pkt - za przeprowadzenie co najmniej 20 szkoleń
w zakresie RODO;
15 pkt - za z przeprowadzone co najmniej 30 szkoleń
w zakresie RODO.
Zamawiający przyzna punkty na podstawie złożonego przez
Oferenta oświadczenia – Tabela nr 2 w Formularzu
ofertowym.
3.

Punktacja w kryterium „Ukończone studia podyplomowe
lub kurs z ochrony danych osobowych w zakresie
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.” – K
(maksymalnie 10 pkt).
Zamawiający przyzna:
1) 10 pkt za ukończone studia podyplomowe,
2) 5 pkt za ukończony kurs
Punkty w kryterium nie sumują się.
Zamawiający przyzna punkty na podstawie złożonego przez
Oferenta oświadczenia.

Całkowita ocena oferty będzie sumą punktów w kryteriach
C+D+K
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7) Miejsce i forma składania ofert:

W siedzibie głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego
Miasta 28 (kancelaria, parter) w godzinach pracy Muzeum
(8:00 - 16:00) lub na adres e-mail:
natalia.drozdowska@muzeumwarszawy.pl.
Liczy się data wpływu oferty do siedziby głównej Muzeum.
Oferty złożne po terminie zostaną odrzucone.

8) Termin składania ofert:
Do dnia 21 lutego 2019 r. do godz. 12:00

9) Osoba do kontaktu ze strony
zamawiającego:
1.

2.
3.

4.

Pracownik Merytoryczny:
Natalia Drozdowska: natalia.drozdowska@muzeumwarszawy.pl

Muzeum Warszawy w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki
i zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo złożonych ofert wybierze
podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.
Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy
do wysuwania roszczeń względem Muzeum Warszawy.
Muzeum nie ponosi kosztów sporządzenia oferty.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

………………………………………….
miejscowość, data

Zamawiający:
Muzeum Warszawy
ul. Rynek Starego Miasta 28-42,
00-272 Warszawa
Nazwa i adres Oferenta

Nr telefonu: …………………………
Nr fax: ………………………………
………………………………………..
Osoba do kontaktu: …………………
(pieczątka)

FORMULARZ OFERTOWY
Oferuję świadczenie usług związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym za
wynagrodzeniem: ………………………...................................................zł brutto (słownie brutto:
................................................................................................................................... ).
UWAGA: W przypadku skladania oferty przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, kwota wynagrodzenia brutto powinna zawiearać obciążenia publiczno-prawne
zleceniobiorcy.
1. Oświadczm, że podana kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że wykonałam/em lub wykonuję usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
potwierdzających doświadczenie we wdrażaniu RODO w następjących instytucjach (należy
wskazać co najmnej trzy podmioty - Tabela nr 1:
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Lp.

Podmiot, na rzecz którego świadczona
była/jest usługa (nazwa i adres firmy)

Termin wykonywania
uslugi
od ………dd/mm/rrr
do……….dd/mm/rrrr

Zakres obsługi firm

1.
2.
3.
Do oferty załączam dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że wymienione w tabeli uslugi we
wdrażaniu RODO zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Oświadczam, że przeprowadziłam/-em szkolenia w zakresie RODO w instytucjach (Tabela nr 2)

Lp.

Data szkolenia

Temat szkolenia

Beneficjent szkolenia
(nazwa i adres firmy)

1.
2.
3.
4.
…….
4. Oświadczam, że ukończyłam/em:
1) studia podyplomowe z ochrony danych osobowych w zakresie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”:
………………………………………. ……………………………………………………………….
(należy podać nazwę, datę ukończenia, nazwę i siedzibę instytucji przeprowadzającej studia
podyplomowe)
2) kurs z ochrony danych osbowych w zakresie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
………………………………………………………………………………………………………….
(należy podać nazwę, datę ukończenia, nazwę i siedzibę instytucji przeprowadzającej szkolenie)
……………………………….
(Miejscowość, data)
………....................................................................
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej Oferenta
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