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Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej 
 

Zwracam się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia dla: 

Zakupu sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej dla potrzeb kursu na licencję 
maszynisty 

1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do zapytania 
2. Wykonawcy, którzy prześlą oferty nie będą wykluczeni w uczestnictwie w postępowaniu 

przetargowym   
3. Zaproponowane ceny, które będą stanowić podstawę do określenia wartości szacunkowej 

nie będą podawane do publicznej wiadomości 
4. Wymagana jest co najmniej 24 miesięczna gwarancja na dostarczony sprzęt. 
5. Wypełniony druk – załącznik 2 o nazwie „Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia” 

należy przesłać na adres e- mail: sekretariat@cku-lodz.edu.pl do dnia 16.11.2018 r. 
6. Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

 
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”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Łódzkie - Centrum 
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy  
ul. Wielkopolskiej 70/72, 91-029 Łódź; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi  jest Pani Elżbieta Jaszczuk, kontakt: 
adres e-mail: sekretariat@cku-lodz.edu.pl , telefon (42) 651 69 93 w. 18 

            Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO  
            w   celu związanym z szacowaniem wartości przyszłego postępowania o udzielenie  
            zamówienia publicznego pod nazwą Zakupu sprzętu komputerowego do pracowni     
            komputerowej dla potrzeb kursu na licencję maszynisty 
             Znak postępowania CKU/D/1/2018 

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 



 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 
dalej „ustawa Pzp”;   

d) 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; 

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem szacowaniu wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp;   

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) 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; 

h) 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. 
 
Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia 

 
 



 

 
 


