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Załącznik nr 3 
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  
w Głównym Urzędzie Statystycznym 

 
Warszawa, dnia:     24.07.2020 r. 

 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia 
oferty na: 

 
I. Przedmiot zamówienia publicznego: (opis przedmiotu zamówienia publicznego): 

Produkcja spotów telewizyjnych i radiowych na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz 
loterii. 
 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca świadczył będzie usługi polegające na 
produkcji spotów telewizyjnych i radiowych na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego 2020 
przeprowadzanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 
listopada 2020 r. oraz loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych 
objętych Powszechnym Spisem Rolnym, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  
Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) przygotowania opracowania i przedstawienia co najmniej 2 całościowych koncepcji (pomysłów) 

spotów do akceptacji Zamawiającego;  
2) opracowania scenariuszy radiowych i scenariuszy telewizyjnych, do każdego ze spotów, 

wpisujących się w koncepcję promocji; ww. scenariusze zostaną przedstawione 
Zamawiającemu w formie storyboardów wraz z opisem; 

3) opracowania i produkcji 2 spotów telewizyjnych po 30 sek. każdy, o tematyce:  
a) ogólna informacja o loterii spisowej,  
b) samospis i infolinia spisowa, wpisujących się w koncepcję promocji spisu i loterii spisowej. 

Spoty zostaną wyprodukowane również w wersji z tłumaczeniem na język migowy oraz z 
audio-deskrypcją w języku polskim i języku angielskim; 

4) opracowania i produkcji 2 spotów radiowych po 20-30 sek. każdy, o tematyce:  
a) ogólna informacja o loterii spisowej,  
b) samospis i infolinia spisowa, wpisujących się w koncepcję promocji spisu i loterii spisowej.  

 
II. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

termin wykonania zamówienia publicznego 
1. Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia 

Umowy. 
2. Termin realizacji Umowy, o którym mowa w pkt. 1, będzie uznany za dotrzymany, gdy w tym 

terminie Strony podpiszą z wynikiem pozytywnym Końcowy protokół odbioru. 
 
sposób wykonania zamówienia publicznego 
1. Przygotowanie i produkcja spotów telewizyjnych i radiowych odbędzie się zgodnie z 

obowiązującymi standardami emisji w planowanych poszczególnych kanałach dystrybucji.  
2. Wszystkie kreacje powinny bazować na Księdze Identyfikacji Wizualnej PSR 2020 stanowiącej 

załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia. 
3. Spoty telewizyjne będą wzbogacone ścieżką dźwiękową (muzyka powinna być wyciszana na 

czas wypowiedzi), grafiką, tekstem lektorskim oraz animacją; treść spotów powinna być 
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zrozumiała dla odbiorcy. Wykorzystane utwory muzyczne zostaną oddzielnie, wraz z prawami 
autorskimi, przekazane Zamawiającemu w postaci plików MP3.  

4. Spoty radiowe będą wzbogacone ścieżką dźwiękową; treść spotów powinna być zrozumiała dla 
odbiorcy. Wykorzystane utwory muzyczne zostaną oddzielnie, wraz z prawami autorskimi, 
przekazane zamawiającemu w postaci plików MP3.  

5. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu do wyboru co najmniej po 3 ścieżki dźwiękowe do 
spotów telewizyjnych i radiowych i 3 nagrania głosów lektorskich w języku polskim. 

6. Wykreowany przekaz będzie jasny i dynamiczny, z zastosowaniem nowoczesnych technologii, 
dopasowany do celu, grupy docelowej i rodzaju wydarzenia.  

7. Wykonawca:  
1) zapewni udział profesjonalnego lektora(ki)/aktora(ki) w roli lektora treści spotów, głos 

lektora musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego; 
2) zapewni montaż, udźwiękowienie i obróbkę graficzną materiałów filmowych.  
3) będzie odpowiedzialny za organizację planu zdjęciowego oraz zapewnienie ekipy 

niezbędnej do realizacji spotów, w tym za znalezienie i dokumentację wykorzystanych 
lokalizacji oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń; 

4) przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do przygotowanych spotów radiowych i 
telewizyjnych oraz wykorzystanych do ich przygotowania materiałów i utworów 
powstałych w wyniku realizacji umowy, do eksploatacji w celach promocyjnych poprzez 
wszystkie możliwe prezentacje publiczne; 

8. Przygotowane spoty telewizyjne zostaną odpowiednio oznakowane logotypami PSR 2020 i 
innymi przekazanymi przez Zamawiającego oraz KIW PSR. 

9. Produkcja spotów radiowych i telewizyjnych zrealizowana zostanie z użyciem profesjonalnego 
sprzętu oraz z udziałem osób z odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

10. Wszystkie wykonane elementy przedmiotu zamówienia zostaną wykonane w plikach o wysokiej 
rozdzielczości. Wszystkie wersje spotów będą zapisane w formacie AVI, MOV w rozdzielczości 
full HD, jak również w formacie mp4 (pliki filmowe) i WAV i MP3 (pliki radiowe). Spoty zostaną 
również przekazane w wersji umożliwiającej zamieszczenie w Internecie, w tym również pliki na 
YouTube (mp4 HD); alternatywnie w formacie umożliwiającym proste odtworzenie na 
komputerach PC i Mac oraz ich emisję w Internecie i na antenie telewizji i radia. 

11. Spoty będą gotowe do emisji, będą zawierać metryczki i spełniać wszystkie przewidziane 
standardy w tym zakresie. 

12. W zależności od przyjętej koncepcji wykonawca uwzględni: możliwość zastosowania animacji i 
nowoczesnych technik komputerowych. Animacje zastosowane w spotach telewizyjnych 
powinny cechować się wysoką estetyką i płynnością ruchu. 

13. Przygotowane materiały będą atrakcyjne dla oglądającego bez przytłaczającej ilości informacji 
dla potencjalnego widza. 

14. Materiały będą prezentować zrozumiały i oryginalny pomysł charakteryzujący się 
niepowtarzalnością i łatwością zapamiętania przez odbiorców oraz zawierać opis głównych 
założeń; najważniejsze elementy kreacji powinny być spójne i rozpoznawalne. 

15. Kreacje mogą opierać się o filmy i zdjęcia pochodzące z banków gotowych zdjęć i filmów. 
Dobór musi być każdorazowo zaakceptowany przez Zamawiającego – materiały nie mogą 
zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, muszą być nowoczesne, estetyczne i 
odznaczać się profesjonalizmem oraz kreatywnym podejściem, ponadto muszą być zgodne z 
celami i wartościami statystyki publicznej. 

16. Obraz i tekst będą tworzyć spójną całość, oddziaływać na emocje i odwoływać się do 
powszechnie wyznawanych wartości. W przekazie konieczny jest brak dystansu w relacji do 
odbiorcy. Język komunikacji powinien być zrozumiały, nieoficjalny, nieurzędowy.  
W wypowiedziach będzie używana forma pierwszej osoby liczby mnogiej, zdania będą krótkie, 
stylistycznie i ortograficznie poprawne, z umiarkowaną ilością emocjonalnie nacechowanych 
przymiotników.  

17. Należy unikać stylu urzędowego, wyrażeń zawiłych i niezrozumiałych dla przeciętnego 
odbiorcy. 
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18. Przekaz będzie być adekwatny do poruszanej tematyki. 
19. Wszystkie przekazy na wszystkich nośnikach będą:  

1) uwzględniać wymagania Zamawiającego z zakresu celowości wydarzenia i jego promocji; 
2) uzyskać akceptację Zamawiającego przed produkcją. 

 
Harmonogram produkcji i odbioru spotów reklamowych radiowych i telewizyjnych 
1. Zamawiający w terminie do 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy zorganizuje w siedzibie 

Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (lub zdalnie), w porozumieniu z Wykonawcą, 
spotkanie w celu omówienia założeń do koncepcji spotów. 

2. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia spotkania przekaże Zamawiającemu drogą 
elektroniczną, na adresy poczty elektronicznej Zamawiającego wskazane w umowie, koncepcje 
i scenariusze spotów oraz storyboardy z opisem, w celu ich akceptacji. 

3. Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przygotowanych przez 
Wykonawcę koncepcji i scenariuszy spotów oraz storyboardów, poinformuje wykonawcę o ich 
akceptacji lub o konieczności wprowadzenia zmian; stanowisko Zamawiającego zostanie 
przekazane drogą elektroniczną na adresy mailowe wykonawcy wskazane w umowie. 

4. Wszystkie uwagi do koncepcji i scenariuszy spotów oraz storyboardów zgłoszone przez 
Zamawiającego zostaną wprowadzone przez wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 2 dni 
robocze; Poprawione materiały zostaną przekazane na adresy poczty elektronicznej 
Zamawiającego wskazane w umowie, w celu ich akceptacji. 

5. Wykonawca przekaże, zaakceptowane przez Zamawiającego wersje scenariuszy w wersji 
papierowej oraz na nośnikach DVD lub zewnętrznym nośniku pamięci. 

6. Potwierdzeniem dostarczenia zaakceptowanych przez Zamawiającego koncepcji i scenariuszy 
spotów oraz storyboardów, będzie Protokół odbioru koncepcji i scenariuszy, podpisany przez 
strony z wynikiem pozytywnym. 

7. Wykonawca wykona dwa spoty telewizyjne i radiowe na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego 
2020 oraz loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych 
Powszechnym Spisem Rolnym, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego koncepcjami i 
scenariuszami spotów. 

8. Obiór dostarczonych przez Wykonawcę wszystkich spotów nastąpi nie później niż do 14 dnia 
roboczego od daty podpisania umowy. 

9. Wykonanie spotów telewizyjnych potwierdzone zostanie podpisanym z wynikiem pozytywnym 
przez strony Końcowym protokołem odbioru. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do wszystkich przekazywanych przez 
Wykonawcę materiałów na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku trzykrotnego 
nieuwzględnienia uwag Zamawiającego przez Wykonawcę. 

12. Ostatecznie zatwierdzone wersje spotów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formacie 
dostosowanym, na nośniku niezbędnym do emisji w telewizji, radiu i Internecie. 

13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do 
każdego utworu, metryczkę spotu reklamowego, informacje o użytej muzyce (kompozytor i 
tytuł), imię i nazwisko lektora/aktora, opis sprzętu użytego do wykonania produkcji. Powyższą 
dokumentację Utworów wykonawca dostarczy w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej 
na nośniku DVD lub zewnętrznym nośniku pamięci. 

termin i warunki płatności: 
1. W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego bezterminowo, bezwarunkowo i bez dodatkowych opłat autorskie prawa 
majątkowe do wszystkich utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, w terminie do 21 
dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na 
rachunek bankowy wskazany w fakturze, do której wykonawca dołączy oryginał Końcowego 
protokół odbioru podpisany przez Strony z wynikiem pozytywnym.  



4 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać fakturę w terminie do 5 dni od daty podpisania 
Końcowego protokołu odbioru. 

4. Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w pkt. 2, uważa się 
złożenie w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

5. Zamawiający informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, z późn. zm.) Zamawiający 
umożliwi Wykonawcom przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, faktur 
korygujących i not księgowych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. 
Usługi Platformy Elektronicznego Fakturowania są świadczone pod adresami: 
1) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF), 
2) https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker PEFexpert) – obsługujący 

Zamawiającego, 
3) https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite) 
Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza przesyłania za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania innych dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii (zlecenia dostawy/zamówienia, awizo dostawy, potwierdzenia 
odbioru). 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia w Ofercie oświadczenia, że numer rachunku 
rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, będzie 
rachunkiem*/nie będzie rachunkiem*, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) prowadzony jest 
rachunek VAT.   
Wykonawca oświadczy również, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w 
fakturze, będzie taki sam jak w rejestrze podatników (biała lista). 
Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 2, 
będzie rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT to: 
1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje 
się za dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie. 

2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 
zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 
(np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 
stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa. 

majątkowe prawa autorskie do przedmiotu zmówienia: 
1. W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego, bezterminowo, bezwarunkowo i bez dodatkowych opłat, 
autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) 
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w  szczególności do koncepcji i 
scenariuszy spotów oraz storyboardów oraz wyprodukowanych spotów telewizyjnych i 
radiowych, zwanej dalej Utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie i korzystanie z opracowań Utworów oraz ich 
przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela 
Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
1) z chwilą faktycznego przekazania poszczególnych Utworów Zamawiającemu, oraz 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

https://efaktura.gov.pl/
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe 
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii 
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

b) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie 
niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 

c) wprowadzanie do obrotu, użyczanie najem lub dzierżawa oryginału albo 
egzemplarzy, 

d) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, 
zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany), 

e) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne 
udostępnianie w ten sposób, aby Zamawiający lub osoby albo podmioty przez niego 
upoważnione mogły mieć do nich dostęp w określonym przez Zamawiającego 
miejscu i czasie, w szczególności poprzez elektroniczne udostępnianie, 

f) rozpowszechnianie w sieciach zamkniętych, 
g) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną  

i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, 
h) prawo do wykorzystywania dla celów promocji, dla celów edukacyjnych lub 

szkoleniowych, 
i) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji, prawo do rozporządzania 

opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami oraz prawo udostępniania ich do 
korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich 
wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.)  
i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z 
tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do Utworów, 
Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu  

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 
obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

gwarancja i rękojmia za wady  
1. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia; 

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania z wynikiem pozytywnym protokołu odbioru; 
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia ich ujawnienia; 
3. W ramach rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady Utworów 

na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

2. W przypadku, gdy w okresie rękojmi, stwierdzone zostaną wady Utworu, wówczas Zamawiający 
może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, nie krótszy 
niż 14 (czternaście) dni, a po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający może zlecić usunięcie 
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wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Żądanie Zamawiającego wymaga, pod 
rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.  

3. Za wady Utworów Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres 36 miesięcy, którego 
bieg rozpoczyna się od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu 
odbioru, z zastrzeżeniem postanowień ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminu jej 
obowiązywania, pod warunkiem, że zgłosił Wykonawcy wadę w okresie obowiązywania rękojmi. 

 
III. Warunki udziału w postępowaniu 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają potencjał i są zdolni do wykonania 
zamówienia publicznego. 
 

IV. Kryteria oceny oferty 
1. Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru: 

C min 

C= ------------------- x 100 
Cb 

 
Gdzie: 
C – liczba punktów dla badanej oferty  
Cmin – najniższa cena brutto wśród ofert nieodrzuconych, 
Cb – cena brutto oferty badanej. 

 
2. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia 

umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ogłoszenie ponownego zapytania 
ofertowego. 

2. W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny / kosztu za realizację 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej  
w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe 
do skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej. 

3. W przypadku jeżeli cena całkowita oferty będzie niższa co najmniej o 30 % od wartości 
zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert wówczas Zamawiający zwróci 
się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco 
niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył 
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia przedmiotowego zamówienia bez podawania 
przyczyn. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie unieważnione jeżeli: 
1) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający 
będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

2) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy, 

3)  do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
 

V. Miejsce i termin złożenia oferty 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty. 
3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 
4. Cena za realizację przedmiotu zamówienia musi zawierać wszelkie opłaty oraz podatki według 

obowiązującego prawa podatkowego. 
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5. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, 
uwzględniając wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty 
przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych. 

6. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy podać cyframi i słownie. 
7. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
8. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym, 00-925 

Warszawa, al. Niepodległości 208 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
a.jagoda@stat.gov.pl  

w terminie do dnia 29 lipca 2020 r, do godziny 10:00, wpisując w tytule: 
,,Zapytanie ofertowe – nr sprawy 51/ST/DK/SPIS/2020”. 

 
UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny dochowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający informuje, że limit na 
wielkość przesyłki serwerów w Głównym Urzędzie Statystycznym wynosi 41 943 040 bajta.  

 
VI. Inne warunków realizacji zamówienia publicznego: 

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego: 
1) Administrator  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu 
Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.  

2) Inspektor ochrony danych  
Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan 
kontaktować:  
a) pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208,  
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl  
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez 
administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.  

3) Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur 
związanych z udzielaniem zamówienia publicznego.  

4) Odbiorcy danych osobowych  
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a, 3b ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 
2019 r. poz. 53, 730), dalej „ustawa Pzp”.  

5) Okres przechowywania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres:  
a) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie 

z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,  
b) po okresie, o którym mowa w pkt a), jeżeli jest to zasadne do 10 lat.  

6) Prawa osoby, której dane dotyczą  
Przysługuje Pani/Panu prawo do:  
a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
d) przenoszenia danych osobowych;  
e) wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  
f) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana 
zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  
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7) Dobrowolność/Obowiązek podania danych osobowych  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie 
wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie  
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

2. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej i podpisaniu umowy, Główny Urząd 
Statystyczny informuje, że: 
1) Informacje udostępniane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy, będą 

traktowane przez Wykonawcę jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania 
Umowy oraz przez okres 10 lat jeżeli jest to zasadne po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu i 
odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane wyłącznie osobom i 
upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja przedmiotu Umowy, 
pod rygorem pociągnięcia Przyjmującego zamówienie do odpowiedzialności za naruszenie 
poufności.  

2) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały 
udostępnione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy i nie ujawniania ich 
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

3) Zobowiązanie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji przez Przyjmującego 
zamówienie, o których mowa w ust. 1 obejmuje:  
a) dane osobowe – chronione na podstawie 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 i innymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, zwanego dalej „RODO”,  

b) dane statystyczne - chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 
statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730),  

c) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 
419, 1637),  

d) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 
Zamawiającego chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w 
tym zakresie u Zamawiającego.  

4) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których 
wejdzie w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności:  
a) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek 

formie w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,  

b) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje 
zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek 
formie w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,  

c) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, 
zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji,  

d) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności 
wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod 
rygorem nieważności.  

5) Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w 
stosunku do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Przyjmującego 
zamówienie lub osoby, którymi Wykonawca się posługuje, informacji uzyskanych w czasie 
wykonywania przedmiotu Umowy w sposób naruszający jej postanowienia.  
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6) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym 
przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 3, pozostającym w sprzeczności z 
postanowieniami Umowy.  

7) Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 3, nie dotyczy 
przypadków, gdy informacje te:  
a) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia 

postanowień Umowy,  
b) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu 
administracji państwowej, w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany 
zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, nastąpiło tylko i 
wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.  

8) Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia 
obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 3, a także podejmie wszelkie 
działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3, 
dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.  

9) Strony potwierdzają, iż w ramach realizacji przedmiotu Umowy przekazywać będą dane 
osobowe swoich pracowników i współpracowników. Tym samym każda ze stron w ramach 
realizacji przedmiotu Umowy jest administratorem danych oraz podmiotem 
przetwarzającym.  

10) Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 RODO 
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie.  

11) Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej 
lub elektronicznej dane osobowe zgodnie z Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

12) Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 
RODO.  

13)  Wykonawca – podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez 
Zamawiającego – administratora danych wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące 
dane osobowe: imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu i adres mailowy.  

14) Zamawiający – podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Wykonawcę – 
administratora danych wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe: imię 
i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu i adres mailowy Wykonawcy.  

 

VII. Do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest upoważniony: 

Agnieszka Jagoda 
e-mail: a.jagoda@stat.gov.pl 

 
 

Sporządził: 
Agnieszka Jagoda 

Konsultant  
W Wydziale Zamówień Publicznych GUS 
 

Zatwierdził 
w zastępstwie Dyrektora  

Departamentu Administracyjno-Budżetowego 
Zbigniew Borowski 
Główny Księgowy GUS 
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