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Instytut Pamięci Narodowej 

   Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 

      Oddział w Rzeszowie 

Rzeszów, dnia 22 października 2020 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT 

 

Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

Oddział w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert na dostawę skanera dziełowego do masowej 

digitalizacji map, książek, starodruków.  

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – 

wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 

ustawy), o ile z szacowania wartości zamówienia lub innych przyczyn nie ujawnią się 

przesłanki do zastosowania innego trybu udzielania zamówienia.  

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Złożenie oferty służy wyłącznie do zbadania rynku, prawidłowego oszacowania wartości 

zamówienia i ewentualnego porównania ofert, które wpłyną do Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia propozycji zawarcia umowy w 

przedmiocie zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wg kryterium 

oceny wskazanym w pkt. 4, na warunkach nie gorszych niż w treści złożonej oferty. 

Założenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi 

nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi 

skutków w postaci zawarcia umowy). 
 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Oddziału IPN w Rzeszowie przy 

ul. Słowackiego 18 skanera dziełowego do masowej digitalizacji map, książek, starodruków  

(1 sztuki) w konfiguracji i parametrach technicznych opisanych w załącznikach do niniejszego 

ogłoszenia. 

 

2. Zamawiający: 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddział w Rzeszowie, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 18, tel. 17 86 06 018, e-mail: 

oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl, NIP: 813-32-56-688 

Skrzynka na platformie ePUAP: /IPNORzeszow/ESP 

 

3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami: 

http://www.ipn.gov.pl/
mailto:oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl
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1) Oferty, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza 

ofertowego ( Załącznik Nr 2) oraz Załącznika Nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia –

opis technicznych dołączonych do niniejszego zapytania w terminie do dnia  

28 października 2020  r. do godz. 14.00 drogą elektroniczną na adres email:  

oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl. 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania 

ofert nie będą rozpatrywane. 

2) Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

korespondencji. 

3) Osoba(y) do kontaktu: 

Dariusz Byszuk, tel. 17 86 06 003 – dariusz.byszuk@ipn.gov.pl 

 

4. Kryterium ocen: 

 

Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria ocen|: 

cena brutto kompletnego wykonania dostawy – 100%. 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

1) Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do 

niniejszego zapytania. Do Oferty należy załączyć wypełniony i podpisany załącznik  

Nr 1. 

2) Oferent jest zobowiązany do podania całkowitej ceny brutto zamówienia stanowiącej 

kompletne wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, wyliczonej do dwóch 

miejsc po przecinku. Podana w ofercie cena jest ostateczna.  

3) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się składania 

ofert częściowych lub ofert wariantowych. 

4) Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy lub jej zmiany w trakcie realizacji na 

warunkach innych, niż w treści otrzymanej oferty jedynie w przypadku, gdy 

zaproponowane zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zgodzi się na nie 

Wykonawca. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia. 

5) Oferta musi być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, 

zgodnie z formą reprezentacji wynikającą z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji informacji gospodarczej. 

6) W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, należy dołączyć do Oferty kopię 

pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. 

7) Dotyczy oferentów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą -  

25 maja br. weszło w życie 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 („RODO”). Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z RODO oraz chcąc 

dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa 

danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych 

http://www.ipn.gov.pl/
mailto:oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl
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z przetwarzaniem przedmiotowych danych, niezbędne informacje w tym zakresie 

znajdują się na stronie internetowej pod linkiem https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ochrona-

danych-osobowyc/83277,Klauzula-informacyjna-dla-oferentowkontrahentow-bez-

przetargu-na-udzielenie-zamo.html  

 

Złożenie oferty jest równoczesne z akceptacją wszystkich zasad niniejszego zaproszenia 

do złożenia oferty, w tym Oferent (Wykonawca) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że 

niniejsze postępowanie ma na celu przede wszystkim zbadanie rynku. Nieudzielenie 

zamówienia danemu Wykonawcy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 

skierowanych do Zamawiającego. 

 

6.  Termin wykonania zamówienia: 

 

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy.  

 

7. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert. 

 

a) Oferty, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza 

ofertowego ( Załącznik Nr 2) oraz Załącznika Nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia opis 

technicznych  dołączonych do niniejszego zapytania w terminie do dnia  

28 października 2020  r. do godz. 14.00 drogą elektroniczną na adres email:  

oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl. 

b) Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania 

ofert nie będą rozpatrywane. 

 

8. Warunki finansowe rozliczeń i płatności. 

a) cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne opłaty; 

b) zapłata nastąpi przelewem na wskazany w fakturze nr rachunku bankowego – w 

terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego; 

c) podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez 

zmawiającego bez zastrzeżeń; 

d) rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich. 

 

9. Informacje dodatkowe: 

 

1) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zaproszenia przed upływem terminu 

składania ofert. W taki przypadku Wykonawcy, którzy złożyli oferty przed ogłoszeniem 

zmiany, zostaną poinformowani o zmianie, a w razie potrzeby termin składania ofert 

zostanie odpowiednio przedłużony.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania 

przyczyny. 

http://www.ipn.gov.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ochrona-danych-osobowyc/83277,Klauzula-informacyjna-dla-oferentowkontrahentow-bez-przetargu-na-udzielenie-zamo.html
https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ochrona-danych-osobowyc/83277,Klauzula-informacyjna-dla-oferentowkontrahentow-bez-przetargu-na-udzielenie-zamo.html
https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ochrona-danych-osobowyc/83277,Klauzula-informacyjna-dla-oferentowkontrahentow-bez-przetargu-na-udzielenie-zamo.html
mailto:oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl
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3) Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych  

u Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia. 

4) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub 

doprecyzowania ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5) Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty. 

6) Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

7) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za przedmiot 

zamówienia. 

8) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) Jest niezgodna z ustawą, 

b) Jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia; 

c) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) Została złożona przez Wykonawcę wykluczeniu z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia,  

f) Została złożona przez Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat przed 

ogłoszeniem niniejszego zaproszenia zawarł z Zamawiającym umowę, której 

realizacja nie doszła do skutku 

g) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

9) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą 

elektroniczną na adres wskazany w ofercie lub faksem na numer wskazany w ofercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Opis techniczny przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 

2) Formularz ofertowy – załącznik Nr 2 

3) Formularz umowy- wzór – Załącznik Nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipn.gov.pl/
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Załącznik Nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS TECHNICZNY 
 

 

 

 

Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 Rodzaj skanera 

Skaner dziełowy do masowej digitalizacji map, ksiąg  z głowicą 

skanującą przejeżdżającą nad skanowanym obiektem działający w 

technologii 64 bitowej 

2 Głębia koloru 

Wewnętrznie – min. 36 bit 

Zewnętrznie kolor – min. 24 bity, odcienie szarości – min. 8 bitów, 

bitonal 

3 

Format 

skanowanych 

obiektów 

 A2+ 

4 

Rozdzielczość 

optyczna 

urządzenia na 

całym obszarze 

skanowania 

Min. 300 dpi.nie więcej niż 600 dpi 

5 

Rozdzielczość 

głowicy 

skanującej 

optyczna na 

całym obszarze 

skanowania 

Min. 300  dpi. 

W celu potwierdzenia rozdzielczości optycznej urządzenia 

zamawiający może zażądać od wykonawcy przedstawienia skanu 

wzorca rozdzielczości z zaoferowanego typu urządzenia. 

6 
Formaty plików 

wynikowych 

Skaner ma umożliwić transfer zeskanowanych obrazów do stacji 

skanującej w postaci plików o formatach JPEG, TIFF oraz PDF. 

7 Oświetlenie 

Skaner ma zapewnić oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie 

zawierającym promieniowania UV oraz IR. 

Skaner ma być wyposażony w oświetlenie diodowe, o niskim 

poborze energii, oświetlające wyłącznie skanowany fragment 

obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału.  

Skaner ma umożliwić skanowanie przy świetle dziennym, które nie 

może mieć wpływu na jakość skanów. 

8 
Kołyska do 

książek 

Skaner ma być wyposażony w kołyskę do dzieł zwartych umożliwiających 

skanowanie dzieł o grubości grzbietów do min. 10 cm. 

Kołyska elektryczna, umożliwiająca 3 tryby pracy: 

1. Paca z automatycznie podnoszoną i opuszczana elektrycznie szybą 

2. Praca w trybie z szybą podniesioną i nie opuszczaną 

3. Praca w trybie szyby nieruchomej podczas całego procesu 

digitalizacji. 

Kołyska powinna zapewniać pełne bezpieczeństwo digitalizowanych 

zbiorów i równomierny docisk grzbietu do szyby. 

9 Szyba dociskowa 

Skaner powinien być wyposażony w szybę dociskową, która pozwala 

na wypłaszczenie skanowanego obiektu i jest sterowana elektrycznie 

w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zbiorów. 

10 
Korekcja 

obrazów 

Skaner ma automatycznie rozpoznawać format skanowanego obiektu 

i zwracać obraz w postaci wykadrowanej. 

http://www.ipn.gov.pl/
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11 Interfejs fizyczny 
Skaner musi być wyposażony jest w interfejs komunikacyjny Gigabit 

Ethernet 10/100/1000 Mbps (protokół TCP/IP) 

12 
Kalibracja 

urządzenia 
Urządzenie musi posiadać skalibrowaną fabrycznie głowicę.  

13 
Dystrybucja 

plików 

Skaner winien umożliwiać dystrybucję plików z obrazami: 

a) bezpośrednio na wskazany udział sieciowy, 

b) bezpośrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP, 

c) bezpośrednio do poczty elektronicznej przez protokół SMTP, 

d) bezpośrednio do drukarki sieciowej. 

14 Oprogramowanie 

Skaner winien być dostarczony z oprogramowaniem sieciowym lub 

lokalnym. 

Oprogramowanie winno posiadać interfejs użytkownika w języku polskim. 

Oprogramowanie ma umożliwiać:  

a) korekcja i dystrybucja zeskanowanych obiektów, 

b) wybór rozdzielczości i trybu skanowania (kolorowy 

monochromatyczny, czarno-biały), 

c) możliwość predefiniowania wielu specyficznych obszarów do 

skanowania i zapisywania ich jako indywidualnych plików, 

d) możliwość zastosowania kompresji plików, 

e) automatyczne rozpoznawanie skanowanego formatu wraz z 

odpowiednim kadrowaniem, 

f) możliwość ręcznego kadrowania i podziału obrazu, 

g) możliwość automatycznego lub ręcznego podziału na prawą i 

lewą stronę z usunięciem marginesu wewnętrznego, 

h) możliwość korekcji obrazu: jasność, kontrast, prostowanie,  

maskowanie zadanych obszarów, 
i) zgodność z systemami operacyjnymi:  

Windows 10 (64bit)  

15 
Urządzenie 

sterujące 

Wraz ze skanerem musi zostać dostarczony komputer z systemem 

operacyjnym Windows 10 Pro z monitorem graficznym zapewniający 

prawidłowe funkcjonowanie skanera. 

16 Gwarancja 

1) Skaner musi być objęty minimum 2 letnim okresem gwarancji 

producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.  

2) Urządzenie sterujące musi być objęte minimum 2 letnim okresem 

gwarancji NBD producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 

Producenta. Dysk twardy pozostaje w miejscu instalacji. 

3) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych 

wersji oprogramowania lokalnego, sieciowego oraz wspomagającego, 

które są elementem zamówienia, w ciągu minimum 24 miesięcy od daty 

zakupu.  

4) Wraz ze skanerem należy zapewnić subskrypcję na bezpłatną 

aktualizację (możliwość bezpłatnego pobrania ze stron 

internetowych producenta)  oprogramowania w całym okresie 

obowiązywania gwarancji.    
5) Skaner musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w 

Polsce i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie 

dopuszcza się użycia skanerów odnawianych, demonstracyjnych lub 

powystawowych  
6) Gwarancja oraz serwis muszą być świadczone w rygorze normy 

ISO 9001:2015 lub równoważny. Serwis producenta skanera musi 

posiadać minimum certyfikat ISO 9001:2015 

http://www.ipn.gov.pl/
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7) Producent urządzenia musi posiadać minimum certyfikat ISO 

9001:2015 w zakresie produkcji sprzętu do digitalizacji. 

17 Dostawa 

Urządzenie ma zostać dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim 

(komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). 

Dostawa urządzenia obejmuje: instalację i konfigurację sprzętu, instalację 

oprogramowania oraz szkolenie dla operatorów  (2 pracowników 

zamawiającego) w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Szkolenie 

odbywać się będzie w miejscu instalacji i obejmować będzie min. 2 

godziny.  

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w języku 

polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania 

podstawowych zadań procesu digitalizacji. 

18  
Dodatkowe 

informacje 

Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 

roku, nigdzie wcześniej nie użytkowane, dopuszczone do sprzedaży na 

terenie Polski z aktualną gwarancją 

 

Oświadczamy, że oferowany przez nas skaner spełnia ww. minimalne parametry techniczne  

i oferujemy dostawę skanera  (1 sztuka): 

 

Firma:  ……………….……………… model: ……………..……………………. 

 

 

…………..………, dnia ……………… ………………….………………. 

 podpis i pieczęć Oferenta lub osoby 

uprawnionej do reprezentowania Oferenta 
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Załącznik Nr 2 
 

 

 

OFERTA (WZÓR) 

 

 

Oferent: 

Nazwa: ………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

Siedziba: ………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

nr NIP: ………………………………. 

nr REGON: ………………………………. 

tel.:  ……………………………… 

faks:  ……………………………….    

E-mail: ………………………………. 

 

Składamy niniejszą ofertę w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na dostawę 

skanera dziełowego do masowej digitalizacji map, książek, starodruków 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert na dostawę 

skanera dziełowego do masowej digitalizacji map, książek, starodruków za cenę całkowitą:  

 

Wartość netto zamówienia ………………………………………..………………… złotych  

(słownie) …………………………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto zamówienia …………………….……………….………………… złotych  

(słownie) …………………………………………………………………………………………….. 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń 

2. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert.  

3. Oświadczam/y, że w podaną cenę brutto zamówienia wliczyliśmy wszystkie koszty 

związane z pełną i terminową realizacją zamówienia,  zgodnie z warunkami 

określonymi w Zaproszeniu do składania ofert. 

http://www.ipn.gov.pl/


 
 

 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU  

ODDZIAŁ W  RZESZOWIE 

ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów tel. 017 86 06 018 fax. 017 86 06 039 

www.ipn.gov.pl 

 

4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z warunkami zawartymi w 

Zaproszeniu do składania ofert. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia i w przypadku 

wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w zaproszeniu do złożenia ofert.  

6. Przyjmujemy do wiadomości, że: 

a)  złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku 

odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Instytut 

Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddział w Rzeszowie; 

b) Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, której wzór został załączony 

do zaproszenia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia 

na przedstawionych warunkach 

 

 

 

Przedstawiciel oferenta oddelegowany do kontaktów: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………….. 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………..…, dnia …………………….               .  

       ..……………………..……………… 

podpis i pieczęć Oferenta 

 lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania 

Oferenta 
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         Załącznik Nr 3  

zawarta w dniu ….. ……………2020 r. w Rzeszowie, pomiędzy: 

Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Warszawie Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. J. Słowackiego 18, 35-060 

Rzeszów, powołanym ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1882) zwanym dalej Zamawiającym NIP: 813-325-66-88, reprezentowanym 

przez: 

………………………………….. 

a 

………………………………… ., zwanym dalej „Sprzedawcą”. 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający zleca, a Sprzedawca przyjmuje do realizacji 

przedmiot umowy określony w § 1 umowy o następującej treści:  

 

§1.  

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nienoszącego śladów 

użytkowania  skanera dziełowego ……………………………………………  do masowej 

digitalizacji map, książek, starodruków, wraz z subskrypcją na bezpłatną aktualizację 

(możliwość bezpłatnego pobrania ze stron internetowych producenta) oprogramowania w 

całym okresie obowiązywania gwarancji, zwanego dalej „Skanerem dziełowym”, zgodnie ze 

specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz z ofertą – załącznik nr 2. 

 

§2. 

1. W ramach umowy Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, w terminie 

do 21 dni od daty zawarcia umowy do obiektu Zamawiającego w Rzeszowie, ul. 

Słowackiego 18, zamontować i uruchomić dostarczony przedmiot umowy oraz 

przeszkolić wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie jego bieżącej obsługi. 

2. Wraz z urządzeniem, w celu zapewnienia subskrypcji na bezpłatną aktualizację 

(możliwość bezpłatnego pobrania ze stron internetowych producenta) oprogramowania w 

całym okresie obowiązywania gwarancji, Sprzedawca przekaże Zamawiającemu dane 

UMOWA SPRZEDAŻY 
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umożliwiające realizację umowy w tym zakresie (niezbędne 

adresy/aplikacje/loginy/hasła). 

 

§3. 

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów ze Sprzedawcą w sprawach 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru przez dwóch 

pracowników Zamawiającego tj.…………………………… lub inne osoby posiadające 

pisemne upoważnienie Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. 

2. Przedstawicielem Sprzedawcy w zakresie realizacji umowy jest Pan ……………… tel.  

…………….. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w ust. 1 termin dostawy  

z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym. 

4. Za dzień realizacji umowy uznany będzie dzień podpisania przez Sprzedawcę oraz 

wyznaczonych pracowników Zamawiającego protokołu odbioru, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do umowy, stwierdzającego należyte wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia. 

5. Sprzedawca ponosi koszty ubezpieczenia oraz transportu przedmiotu umowy do obiektu 

zamawiającego. 

6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z 

chwilą dostawy urządzenie pod wskazany adres i podpisania protokołu odbioru. 

7. Sprzedawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z obowiązującymi 

normami jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i 

prawnych. 

 

§4. 

1. Dostarczony sprzęt objęty jest gwarancją producenta na warunkach określonych w niniejszej 

umowie na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru. 

2.  Strony niniejszej umowy rozszerzają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne przedmiotu umowy. Termin okresu rękojmi skończy się wraz z upływem okresu 

gwarancji, o którym mowa w ust. 1. 

3. Sprzedawca udziela 24 miesiące gwarancji na dostarczony Skaner dziełowy w miejscu instalacji 

oraz 24 miesiące gwarancji NBD na dostarczony komputer sterujący na warunkach określonych 

przez producenta komputera sterującego ( w obu przypadkach od daty podpisania protokołu 

końcowego odbioru). Sprzedawca zobowiązuje się wystawić i wydać Zamawiającemu dokument 

gwarancyjny co do jakości przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy, licząc od dnia  podpisania 

protokołu odbioru. 

4. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o każdy dzień czasu naprawy urządzenia, liczony od dnia 

zgłoszenia awarii do dnia naprawy, z wyłączeniem awarii powstałych z wyłącznej winy 

Zamawiającego. 

5. Serwis gwarancyjny musi odbywać zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu.  
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6. Sprzedawca  zapewni w okresie wskazanym w ust. 3 bezpłatny serwis naprawczy i konserwację 

sprzętu w siedzibie Zamawiającego . 

7. Naprawa sprzętu-skanera dziełowego musi być dokonana w siedzibie Zamawiającego w 

ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, natomiast naprawa komputera 

sterującego na zasadach określonych w § 4 ust.3 niniejszej umowy. W szczególnych 

przypadkach strony mogą uzgodnić inny czas i miejsce usunięcia usterki, przy czym 

wymagane jest potwierdzenie na piśmie. W przypadku nie dokonania naprawy w 

terminie określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający ma prawo usunięcia awarii na 

koszt i ryzyko Sprzedawcy bez utraty uprawnień gwarancyjnych 

8. Powiadomienie o ewentualnej awarii nastąpi mailowo na adres …………… Sprzedawcy 

dokona nieodpłatnie naprawy gwarancyjnej lub wymieni wadliwe urządzenie na nowe.  

9. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji umowy i ewentualne reklamacje Zamawiający 

przekaże bezpośrednio do Sprzedawcy na adres e-mail:……………….  

10. Nośniki danych nie mogą opuścić siedziby Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia 

awarii dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje własnością Zamawiającego, a 

Sprzedawca  zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć nowy dysk w ramach umowy 

gwarancyjnej. 

11.  Na wezwanie Zamawiającego, gdy naprawa trwa dłużej niż 21 dni lub urządzenie było 

naprawiane trzykrotnie, zostanie ono wymienione na nowe wolne od wad, w terminie 7 

dni od daty doręczenia wezwania.  

12. W sytuacji gdy naprawa urządzenia będzie niemożliwa do wykonania w terminie 

określonym w ust. 7, Sprzedawca  zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy 

urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonego 

urządzenia. Ostateczny termin wykonania naprawy uszkodzonych urządzeń ,w takim 

przypadku ,nie może przekroczyć 21 dni od daty zgłoszenia awarii.  

13. Dokonanie istotnych napraw dostarczonego urządzenia, bądź usunięcie istotnych wad 

powoduje, że w odniesieniu do tej części urządzenia termin gwarancji biegnie na nowo 

od chwili dokonania naprawy lub usunięcia wady. Termin gwarancji ulega również 

przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją 

Zamawiający nie mógł z niej skorzystać.  

14. Sprzedawca  jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty 

gwarancyjne wystawione przez producenta urządzeń, w tym instrukcja obsługi w języku 

polskim najpóźniej w dniu dostawy. 

15. W okresie gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się każdorazowo przy dokonywaniu 

naprawy zapewnić fabrycznie nowe części. 

16. Gwarancja obejmuje wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania niewłaściwych 

materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz 

nieprawidłowego lub niewłaściwego działania lub niespełniającego określonej 

funkcjonalności. 
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17. W przypadku istnienia wad ujawnionych w okresie gwarancji, które nie kwalifikują się 

do usunięcia Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy w części lub 

w całości. 

18. Przez pojęcie „naprawa" Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na 

przywróceniu pierwotnej funkcjonalności specjalistycznego skanera dziełowego.  

19. Serwis i naprawa będzie wykonywany w miejscu użytkowania przedmiotu umowy w 

godzinach 7.30-15.30. W przypadku konieczności naprawy poza miejscem dostawy, 

Sprzedawca pokryje koszty transportu sprzętu w obie strony w czasie serwisu 

gwarancyjnego oraz koszty ubezpieczenia w czasie transportu. 

20. Nośniki danych nie mogą opuścić siedziby Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia 

awarii dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje własnością Zamawiającego, a 

Sprzedawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć nowy dysk w ramach umowy 

gwarancyjnej. 

21. Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji Strony potwierdzą 

stosownym protokołem. 

22. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w 

kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji 

jakości. 

23. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady dostarczonego urządzenia 

 

§5. 

1. Za przedmiot umowy określony w §1 Zamawiający zapłaci Sprzedawcy cenę brutto w wysokości 

……………………. zł (słownie złotych: ………………………………………. złotych 

…………….groszy) w tym 23% podatku VAT. 

2. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

3. Warunkiem wystawienia faktury przez Sprzedawcę jest odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony 

protokolarnie protokołem o którym mowa w § 3 ust. 4. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru. 

5. Niewłaściwie wystawiona faktura (w tym brak podpisanego przez obie strony protokołu odbioru) nie 

zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana i będzie odesłana Sprzedawcy. W takim przypadku 

brak zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego nie będzie stanowić podstawy do naliczania 

odsetek ustawowych ani nie będzie traktowany jako pozostawanie w zwłoce. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą, o której 

mowa w ust. 1. 

7. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w 

zapłacie kwoty, o której mowa w ust. 1. 

8. Działając w oparciu o art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2191) Zamawiający wyłącza stosowanie 

http://www.ipn.gov.pl/


 
 

 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU  

ODDZIAŁ W  RZESZOWIE 

ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów tel. 017 86 06 018 fax. 017 86 06 039 

www.ipn.gov.pl 

 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy tj. w stosunku 

do umów do których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o 

umowie koncesji albo ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Zamawiający oświadcza, że w 

przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do niniejszego zamówienia/umowy 

faktura taka będzie uznana za nieskutecznie doręczoną, tym samym nie biegną terminy związane z 

zapłatą wynagrodzenia Sprzedawcy za wykonanie zleconych zamówieniami świadczeń wobec 

Zamawiającego. W ww. przypadku Sprzedawca zobowiązany będzie do doręczenia jej w tradycyjny 

sposób tj. osobiście do biura podawczego Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora 

pocztowego lub przedsiębiorstwa zajmującego się doręczaniem przesyłek (kurierem). 

9. Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz.U.2018.2191 z dnia 2018.11.23 z późn. zmianami), 

nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych, wskazanych w art. 2 pkt. 3 tej ustawy, z wyłączeniem 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 

kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które 

mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do 

przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych (Dz.U.2019.856 z dnia 2019.05.09) zalicza się: 

1. zlecenie dostawy (zamówienie); 

2. awizo dostawy; 

3. potwierdzenie odbioru; 

4. faktura korygująca; 

5. nota księgowa 

 

§6. 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 

kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:  

1) Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji 

zamówienia (§ 2 ust. 1 niniejszej umowy)  

2) Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego lub Sprzedawcą  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca.  

3) Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w przypadku, o 

którym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy.  

2. Zamawiający ma prawo potrącenia wartości naliczonych Sprzedawcy kar umownych z 

należnego Sprzedawcy wynagrodzenia bez potrzeby uzyskania akceptacji Sprzedawcy. 

3. Do naliczenia kary umownej za zwłokę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie 

wlicza się okresu, w którym Zamawiający dokonuje czynności odbioru.  

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej Sprzedawca będzie zwolniony z zapłaty kar umownych 
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za zwłokę przewidziane w niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed 

zaistnieniem siły wyższej, albo nie były z siłą wyższą związane. Na potrzeby niniejszej umowy, 

pod pojęciem „siły wyższej" Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia 

pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze 

zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania 

zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski 

żywiołowe.  

 

§7. 

1. W przypadku niewykonania przez Sprzedawcę zobowiązania – realizacji przedmiotu umowy, w 

terminie określonym w § 2 ust.1 ,§ 4 ust.7 oraz § 4 ust.12 niniejszej umowy , Zamawiający może 

bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Sprzedawcy, nakazanego 

przez organ publiczny zajęcia majątku Sprzedawcy; 

3) wykonywania przez Sprzedawcę  przedmiotu umowy wadliwie i mimo upływu wyznaczonego 

przez Zamawiającego terminu nie dokonania zmiany przez Sprzedawcę sposobu wykonania 

przedmiotu umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 

uzasadnienie. 

4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego kary 

umownej. 

5. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, Sprzedawca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej 

wysokości. 

 

§8. 

1. Sprzedawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na 

osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków 

umowy. 

3. Sprzedawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie bez 

uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§9. 

1. Sprzedawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności jej przedmiot i 

wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058 t. jedn.), która 

podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Sprzedawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, dotyczących 

go danych osobowych zawartych w umowie w zakresie obejmującym imię i nazwisko. 
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§10. 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w 

trakcie realizacji niniejszej umowy, niezależnie od formy ich przekazania oraz źródła 

pochodzenia. Obowiązek zachowania tajemnicy ma zastosowanie zarówno w trakcie trwania 

umowy, jak i po jej zakończeniu 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1, 

wyłącznie w celach określonych przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§11. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby strony pozwanej. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia ( Załącznik Nr 1) 

 Kopia oferty Sprzedawcy (Załącznik Nr 2); 

 Wzór protokołu odbioru (Załącznik Nr 3) 

 Klauzula informacyjna (Załącznik Nr 4) 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRZEDAWCA 

http://www.ipn.gov.pl/


 
 

 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU  

ODDZIAŁ W  RZESZOWIE 

ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów tel. 017 86 06 018 fax. 017 86 06 039 

www.ipn.gov.pl 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy 

 

Rzeszów, dnia  …………………  r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU (wzór) 

 

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie od firmy 

………………………..niżej wymieniony przedmiot umowy: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu umowy Ilość sztuk 

  

 

 

 Uwagi: 

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

 

Zamawiający dokonał odbioru przedmiotu umowy wymienionego w protokole. 

 

 

ZAMWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

 

Klauzula informacyjna dla oferentów/kontrahentów w ramach umowy cywilno-prawnej z 

zachowaniem formy pisemnej (bez przetargu na udzielenie zamówienia publicznego 

powyżej 30 000 PLN)  

 

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) rozpoznania cen rynkowych i wyboru najkorzystniejszej oferty,  

a w przypadku podpisania umowy: 
b) wykonania  umowy,  której będzie Pani/Pan stroną, 

c) prowadzenia sprawozdawczości finansowej. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:   

a) w przypadku pkt. 1a:  

 art. 6 ust. 1 lit. c 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), dalej RODO 

(wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), 

 art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie zadań w interesie publicznym), 

b) w przypadku pkt. 1 b, c także: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonania  umowy,  której będzie Pani/Pan stroną  

lub  do  podjęcia działań przed zawarciem umowy); ustawa Kodeks cywilny; ustawa Prawo zamówień 

publicznych;  ustawa o finansach publicznych; ustawa o rachunkowości; ustawa Ordynacja podatkowa; 

ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych; rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej; rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur. 

3) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą pod adresem:  

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i 

zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również 

ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych 

oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

4) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. 

Wołoska 7, 02-675 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także 

podmioty upoważnione przez Administratora danych. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana oraz zgodnie 

z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie 

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do zawarcia i 

wykonania umowy. 

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO. 

9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. 

http://www.ipn.gov.pl/
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10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
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