
 
 

I N S T Y T U T  P A M I Ę C I  N A R O D O W E J  
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa 
w Gdańsku 

 

Z A P R O S Z E N I E  D O  S K Ł A D A N I A  O F E R T  

 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie projektu umiejscowienia 3 tablic 

informacyjnych oraz robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, 

tj. na terenie Cmentarza Ofiar II Wojny Światowej w Gdańsku przy ul. Chrobrego. 

2. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie wpisanym do rejestru zabytków przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku pod nr 1134 (d. 982) decyzją z dnia 

20.10.1986 r. 

3. Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie 

wymogów określonych w art. 37c ww. ustawy. 

5. Tablice powinny zostać zamontowane po lewej stronie alei prowadzącej od głównego 

wejścia w głąb cmentarza, w odległości ok 10 m od ogrodzenia cmentarza i ok. 1 m 

od chodnika, ustawione pod kątem, w równych odległościach od siebie, od chodnika 

i drzew. 

6. Materiał wykonania tablic: 
 słupy: stal lakierowana i żeliwo lakierowane 
 tablica: stal lakierowana 
 pow. ekspozycyjna dwustronna: płyta MFP-L lakierowana + dibond 

7. Wymiary tablic: 
 wysokość: 250 cm 
 szerokość: 18 cm 
 długość: 175 cm 
 pow. ekspozycyjna: 140x100 cm 
 waga: ok. 65 kg 

8. Zdjęcia poglądowe tablic: 



 
 

 

 
 

9. Sposób montażu tablic: zabetonowanie rur kotwiących (ok. 60cm) w podłoże. 

10. Tablice zostały kupione przez zamawiającego, a wykonawca realizujący zadanie będzie 

zobowiązany do ich odbioru z siedziby zamawiającego przy al. Grunwaldzkiej 216 

w Gdańsku i transportu na teren montażu. 

11. Termin składania ofert do 12.04.2019 r. do godziny 12:00.  

12. Termin wykonania projektu do 26.04.2019 r. 

13. Termin montażu tablic do 6.05.2019 r. 

14. Oferta, opatrzona datą sporządzenia i podpisem składającego ofertę, powinna być 

przekazana drogą mailową: katarzyna.lisiecka@ipn.gov.pl, przesłana na adres: 

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej – 

KŚZpNP w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk, lub przekazana osobiście. 



 
 

15. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty oferenta związane z wykonaniem 

projektu i montażem stelaży i tablic. 

16. Pytania i wnioski dotyczące treści zaproszenia można składać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: katarzyna.lisiecka@ipn.gov.pl lub telefonicznie pod numerem: 

58 51-19-281 

17. Niniejsze zaproszenie nie rodzi po stronie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 

w Gdańsku obowiązku zawarcia umowy z jakimkolwiek z oferentów. 

18. Poniżej plan cmentarza oraz zdjęcia lokalizacji montażu stelaży i tablic. 

 Plan cmentarza 

 

 



 
 

Lokalizacja tablic 

 

 



 
 

Klauzula informacyjna RODO 
Pozyskane dane osobowe w zakresie podanym w ofercie przetwarzane będą w celu realizacji 
umowy lub podjęcia żądanych działań przed zawarciem umowy 
Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art. 6 ust. 1 lit b) 
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  
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: 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. 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 
inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 
Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, tel. 22 581 85 11. 
Odbiorcami danych osobowych są:  
upoważnieni przez Administratora danych pracownicy IPN-KŚZpNP oraz podmioty mające 
prawo dostępu do danych na mocy odrębnych przepisów prawa/następujące podmioty 
przetwarzające dane……………….………….  
Pani/a dane osobowe będą przechowywane: 
- przez okres niezbędny w celu realizacji umowy i przepisów/obowiązków księgowo- 
skarbowych; 
- przez okres dłuższy wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującym w IPN-
KŚZpNP Rzeczowym Wykazem Akt 
Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.  
Posiada Pani/a prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
przenoszenia danych. 
Ma Pani/a prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/a, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy 
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: 
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym 
z ustawy……………………………./obowiązkiem wynikającym 
z umowy………….…………………/warunkiem zawarcia umowy. 
 


