
 

 

 Warszawa, 24 marca 2022 r.  
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ZAPYTANIE W SPRAWIE ROZEZNANIA RYNKU 
 
 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (dalej: NIKiDW) zamierza zrealizować 
zamówienia pn:  

1. Zadanie nr 1: Zakup serwera bazodanowego. 
2. Zadanie nr 2: Zakup i instalacja systemu na potrzeby wirtualizacji infrastruktury serwerowej 

w celu wzmocnienia systemu backupu danych. 

NIKiDW informuje, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie ustalenie wartości szacunkowej 
poszczególnych pozycji oraz łączną kwotę (wartość) dla całego zamówienia. 

1.   Opis przedmiotu zamówienia:  
Celem zamówienia jest: 

 dla Zadania nr 1 – zakup serwera bazodanowego 

 dla Zadania nr 2 – zakup i instalacja systemu na potrzeby wirtualizacji infrastruktury 
serwerowej w celu wzmocnienia systemu backupu danych;  

przy czym w obu zadaniach przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego, na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu zadań zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania  
w sprawie rozeznania rynku.   

 
1. Dodatkowe wymagania:  
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia licencji oprogramowania, sprzętu fabrycznie 
nowego, nieużywanego i sprawnego technicznie. 
 
3. Przewidywany termin realizacji zamówienia:  
II kwartał 2022 r. - od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zamówienia, nie 
dłużej niż 3 miesiące. 
 
4. Miejsce realizacji zamówienia:  

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, 
ul. Krakowskie Przedmieście 66, 

00-322 Warszawa.  
 



 

 
 

5. Termin składania szacunkowych ofert:  
Szacunkowe oferty należy złożyć elektronicznie na adres sekretariat@nikidw.edu.pl do dnia  
31 marca 2022 r. do godziny 16:00, w formie wypełnionego Formularza asortymentowo – 
cenowego - Załącznik nr 2 do Zapytania w sprawie rozeznania rynku. 
 
W ramach wyceny należy podać wartość netto, stawkę podatku VAT, wartość brutto wyrażone  
w polskich złotych, dla każdej pozycji w Formularzu asortymentowo – cenowym, oraz łączną 
kwotę dla całego zamówienia (sumę). Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane 
z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, uwzględniając koszty dostawy do 
siedziby Zamawiającego.  
 
6. Osoby wskazane do kontaktu:  
Osobą uprawnioną do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami jest:  
Mateusz Soszyński, tel.: 511 543 296, e-mail: mateusz.soszynski@nikidw.edu.pl   
 
7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Kultury  

i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 
Warszawa. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można 
kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – w celu 
związanym z rozpatrzeniem Państwa szacunkowej oferty, w związku z ewentualnym 
zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadań wskazanych w zapytaniu  
o rozeznania rynku oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów. 

4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym 
oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.  

5. W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany w myśl art. 22 RODO oraz nie będą profilowane. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem  
w sprawie rozeznania rynku oraz realizacją i wykonaniem ewentualnej umowy. 

8. Posiada Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
 



 

 
 

8. Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zapytania w sprawie rozeznania rynku. 
2. Formularz asortymentowo – cenowy – Załącznik nr 2 do Zapytania w sprawie rozeznania 

rynku. 
 


