
 
 

                                                                                               Słupia Wielka, dnia 20.12.2021 r. 
Nr sprawy: ZP/TCZ/18/2021 

 

 

OGŁOSZENIE 

ROZEZNANIA RYNKU 

                 

   Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą w  Słupi Wielkiej, 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na ”Świadczenie usług w zakresie pełnienia 

funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Centrali Centralnego Ośrodka 

Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej” prowadzonym zgodnie z warunkami 

określonymi w załączonym rozeznaniu  rynku. 

 

Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, ani rozeznanie rynku w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

                                                                                             Z-ca Dyrektora  
                                                                                         ds. administracyjno-ekonomicznych 

                                                                                     Arkadiusz Sokołowski 
                                                                         ……………………………………….. 

                                                                                                                                     (podpis osoby upoważnionej) 



 
 
                                                                                                        Słupia Wielka, dnia  20.12.2021 r. 

 
ROZEZNANIE RYNKU 

(niniejsze zapytanie nie stanowi rozeznania rynku 

 w rozumieniu przepisów PZP) 

 

Centrala Centralnego Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi 

Wielkiej zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych w Centrali Centralnego Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych ul. 

Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych na zasadach opisanych w Rozporządzeniu 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: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawie z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wraz z aktami 

wykonawczymi w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 

Uprawnych (Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka). 

 

2. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

Zakres i przedmiot usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych obejmuje w szczególności: 

 

1) Zadania IOD wykonywane głównie zdalnie (kontakt e-mailowy, telefoniczny); 

2) Pełnienie stałych dyżurów w siedzibie oraz konsultacje telefoniczne i mailowe; 

3) Zapewnienie zgodności działań w zakresie ochrony danych osobowych; 

4) Koordynowanie współpracy pomiędzy Centralą a jednostkami terenowymi 

w zakresie danych osobowych; 

5) Współpraca z Administratorem Systemu Księgowego i Informatycznego; 

6) Doradztwo w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych oraz wsparcie 

w implementacji niezbędnych elementów; 

7) Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą oraz dla 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych; 

9) Opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

10) Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych; 

11) Monitorowanie zmian w prawie ochrony danych osobowych oraz decyzji 

administracyjnych, kodeksów postępowania, ich analiza i ocena wpływu na 

działalność COBORU; 



12) Przeprowadzenie analizy ryzyka dla dotychczasowych zbiorów danych 

osobowych i ocena skutków, w tym: 

a) opracowanie metodologii przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony 

danych, 

b) rekomendacja zabezpieczeń (w tym środków technicznych i 

organizacyjnych) stosowanych do łagodzenia wszelkich zagrożeń praw i 

interesów osób, których dane dotyczą, 

c) analiza prawidłowości przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony 

danych i zgodności jej wyników z wymogami ochrony danych. 

13) Rozpatrywanie zapytań i skarg związanych z ochroną danych osobowych; 

14) Zgłoszenia naruszeń oraz przeprowadzenie wewnętrznych postępowań 

wyjaśniających w przypadku powstałych naruszeń przepisów o ochronie 

danych osobowych oraz ich ewidencjonowanie; 

15) Doradztwo w toku postępowań kontrolnych, w tym bieżące wsparcie w 

przypadku przeprowadzania kontroli oraz pomoc we wdrażaniu zaleceń 

pokontrolnych; 

16) Monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony 

danych osobowych; 

17) Współpraca z działem IT w zakresie obszarów związanych z ochroną danych 

osobowych; 

18) Kontrola archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe. 

 

3. Informacje dotyczące świadczonych usług: 

W celu właściwego wykonywania zamówienia IOD zapewni swoją obecność 

w siedzibie Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych raz 

w miesiącu w godzinach pracy Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian 

Roślin Uprawnych od poniedziałku do piątku, w terminie uzgodnionym z Centralą 

Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. W pozostałym zakresie 

będzie dostępny w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 pod wskazanym w 

umowie numerem telefonu i adresem e-mail. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: 

1) kwalifikacje i wiedzę fachową niezbędną do realizacji zadań, o których mowa 

w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych i obowiązujących przepisach 

krajowych; 

2) co najmniej 2- letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu oraz 

utrzymywaniu systemów ochrony danych; 

3) wiedzę i doświadczenie w zakresie procedur administracyjnych i systemu 

ochrony danych osobowych  w sektorze administracji publicznej; 

4) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w obszarze ochrony danych 

osobowych. 



Jeżeli Wykonawcą będzie jednostka organizacyjna, należy podać imię i nazwisko 

osoby, która będzie pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych i która będzie 

spełniać warunki udziału w postępowaniu. 

 

Oferta wykonawcy powinna zawierać: informację o cenie; oświadczenie o 

spełnieniu przez IOD wszystkich wskazanych powyżej warunków; pisemne 

potwierdzenie doświadczenia w zakresie systemu ochrony danych osobowych w 

sektorze administracji publicznej. Prosimy o przysłanie skanów podpisanych 

dokumentów. 

 

5. Termin realizacji zamówienia: 

Realizacja usługi obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

6. Warunki finansowania: 

1. Cena powinna zawierać końcową niezmienną cenę sprzedaży (netto i brutto): 

1) podana cena musi obejmować koszty związane z realizacją usługi 

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków; 

2) cena musi być podana w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku; 

3) cena podana przez Wykonawcę, za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez 

okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

Płatność, za zrealizowane usługi w danym miesiącu, nastąpi w ciągu 14 dni 

roboczych od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury. 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,  

e-mailowo a.nowicka@coboru.gov.pl do dnia 28 grudnia 2021 r., do godz. 15:00. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia rozeznania rynku bez 

podania przyczyn. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

o wyłonieniu Wykonawcy. 

Projekt umowy przygotowuje Zamawiający i przedstawia Wykonawcy do 

akceptacji. 

                                              
                                                                                           Z-ca Dyrektora  

                                                                                         ds. administracyjno-ekonomicznych 
                                                                                     Arkadiusz Sokołowski 

                                                                                                ………………………………………… 

          (podpis Kierownika Zamawiającego) 

 

 

 

 

mailto:a.nowicka@coboru.gov.pl


Załącznik do rozeznania rynku 
 

……………., data ………….. 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczam, że: 

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

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

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

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)* 

 

identyfikujący się nr NIP/REGON 

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

 

spełnia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na usługę w 

zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych określone szczegółowo w 

rozeznaniu rynku, dotyczące posiadania: 

1. kwalifikacji i wiedzy fachowej niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa 

w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych i obowiązujących przepisach krajowych; 

2. co najmniej 2- letniego doświadczenia w projektowaniu, wdrażaniu oraz utrzymywaniu 

systemów ochrony danych; 

3. wiedzy i doświadczenia w zakresie procedur administracyjnych i systemu ochrony 

danych osobowych w sektorze administracji publicznej; 

4. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w obszarze ochrony danych osobowych. 

 

 

 

 

……………………………………….  

Czytelny podpis Wykonawcy 

 

 
*jeżeli Wykonawcą będzie jednostka organizacyjna, należy podać także imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić 

funkcję Inspektora Ochrony Danych i która będzie spełniać warunki udziału w postępowaniu. 

 
 
 
 
 
 
 



Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 

kwietnia 2016 roku 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) informuję, że:  

 

1. Administrator danych osobowych 
a. Administratorem Pani / Pana danych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 

Uprawnych (dalej: Administrator). 
b. Z Administratorem można kontaktować się listownie pisząc na adres: Słupia Wielka 34,  

63-022 Słupia Wielka, wysyłając e-mail: sekretariat@coboru.gov.pl lub telefonicznie 
dzwoniąc pod numer: 61 28523 41. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
a. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD). 
b. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na: 
iod@coboru.gov.pl lub na adres siedziby Administratora. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
a. Zgoda Oferenta wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu – art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. (Przez Oferenta należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego). 

b. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przez postanowienia m.in.: ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach). 

c. Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, na podstawie uzasadnionego 
interesu prawnego Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne 
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub przez stronę trzecią) oraz przepisy ogólne. 

4. Okres przechowywania danych 
a. Dane Oferenta pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania  
o udzielenie zamówienia.  

b. Dane osobowe zebrane na podstawie Pani / Pana zgody będą przechowywane  
do momentu wycofania tej zgody lub do momentu realizacji celu określonego w zgodzie.  

c. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy 
przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami. 

5. Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne  

nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika 

to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Administrator może żądać ich podania  

na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą 
Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa Pani / Panu przysługują następujące 

uprawnienia: 

a. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii.  
b. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych.  

mailto:iod@coboru.gov.pl


c. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej.  

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 
możliwość skorzystania z tego prawa).  

7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie narusza przepisy prawa 
dotyczącego ochrony danych osobowych). 

8. Obowiązki Oferentów w związku z przekazaniem danych osobowych 
a. W przypadku udostępnienia Administratorowi przez Oferenta danych osobowych swojego 

personelu niezależnie od podstawy dysponowania, pełnomocników, członków organów, 
prokurentów, wspólników, kontrahentów, współpracowników, osób do kontaktu, 
Administrator zobowiązuje Oferentów do poinformowania osób, których dane zostały 
przekazane o fakcie i zakresie przekazania danych, o danych kontaktowych  
do Administratora oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszej informacji. 

9. Odbiorcy danych 
Dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom: 

a. Dane Oferenta pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż 
co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.  

b. Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, np. organy kontrolujące Administratora, Krajowa Izba Odwoławcza.  

c. Podmioty zewnętrzne wspierające Administratora, np. podmiot świadczący usługę poczty 
elektronicznej (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych 
osobowych na podstawie upoważnienia lub zawartych umów powierzenia przetwarzania 
danych z Administratorem i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych).  

10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji 
międzynarodowych.   

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
przedmiotem profilowania. 

 

 


