
 
 

        Chorzów, 18.09.2018r. 

 

PLS.LM.252.1.2018     

 

    ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie  

dla zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Pzp 

zaprasza do składania ofert na usługę ekspercką w ramach tzw. Rady 

Konsultacyjnej jako wsparcie merytoryczne do projektu Planetarium  Śląski 

Park Nauki. Projekt pod nazwą „ Planetarium – Śląski Park Nauki. 

Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” jest 

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 12.3 Instytucje 

popularyzujące naukę.  

 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZAKRES 

USŁUGI 

 

Planetarium Śląskie po ponad sześćdziesięciu latach funkcjonowania czeka 

modernizacja i rozbudowa. Powstanie Śląski Park Nauki z ponad trzydziestoma 

eksponatami edukacyjnymi związanymi z trzema dziedzinami wiedzy: 

astronomią, sejsmologią i meteorologią. W związku z tym Planetarium 

poszukuje ekspertów, którzy utworzyliby Radę Konsultacyjną wspierającą 

merytorycznie działania Planetarium. Spotkania będą organizowane w roku 

2018, 2019 i 2020. 

 

Do zadań eksperta będzie należało: 

 

1.Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w zakresie określonym poniżej. 

2.Wsparcie to będzie realizowane poprzez  udział w jednodniowych spotkaniach 

8 razy w roku w celu: 

- określenie charakterystycznych parametrów wyposażenia specjalistycznego, 

- formułowanie wymogów kompetencyjnych dla potencjalnych wykonawców       

poszczególnych stanowisk dydaktycznych,  

-wskazanie mocnych i słabych stron związanych z proponowanymi 

stanowiskami dydaktycznymi oraz pomoc przy tworzeniu specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na wykonanie poszczególnych stanowisk, 

- określenie spodziewanych zagrożeń mogących wystąpić podczas eksploatacji 

poszczególnych stanowisk, 



 
 

- weryfikacja opracowanych ekspertyz i analiz technicznych poszczególnych 

stanowisk, ich ostateczna akceptacja i odbiór, 

-opracowanie wytycznych merytorycznych i funkcjonalnych do opisu 

przedmiotu zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie, dostawę i montaż specjalistycznego wyposażenia dedykowanego 

Planetarium, 

- współudział w odbiorach wyposażenia, urządzeń specjalistycznych na każdym 

etapie, 

- wypracowanie wspólnie z Planetarium długofalowej strategii funkcjonowania 

Śląskiego Parku Nauki.  

 

 

 

II. ZAMÓWIENIA UDZIELA SIĘ Z ZACHOWANIEM 

NASTĘPUJĄCYCH REGUŁ:  

 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 

z późn. zm.).;  

2.  Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.  Niniejsze zapytanie umieszczono na stronie Zamawiającego  

www.planetarium.edu.pl, zgodnie z wytycznymi w zakresie sposobu 

upublicznienia zapytania ofertowego obowiązującymi od dnia  23.08.2017r. 

4. Zamawiający wybiera najkorzystniejsze spośród złożonych ofert w oparciu                    

o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; 

5. Czynności związanych z realizacją zamówienia Zamawiający dokonuje                        

w formie elektronicznej . 

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Stefan Janta 

 – Wicedyrektor  tel. 500253561 lub 32-745-27-28  

e-mail: stefan@planetarium.edu.pl   

7. Dane Zamawiającego: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im.                      

M. Kopernika, Aleja Planetarium 4, 41-500 Chorzów. 

 

 

 

III.    TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

1. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty to dzień 01.10. 2018 roku,     

godz.12:00.  

2. Oferty złożone po tym terminie nie będę rozpatrywane. 

3. Oferty należy przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  

http://www.planetarium/


 
 

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie 

Aleja Planetarium 4 

41-500 Chorzów lub e-mail sekretariat@planetarium.edu.pl 

 

 

 

IV.     MIEJSCE  I  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, USŁUGI 

 

1. Miejsce spotkań stacjonarnych:” Pawilon Przyrodnika”, aleja Różana, 

 41-500 Chorzów. 

2. Szczegółowe terminy oraz miejsca spotkań będą wskazane przez 

Zamawiającego  z odpowiednim wyprzedzeniem. 

3. Czas wykonania Zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia  

 2020 r. 

 

V.   WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO  WZGLĘDEM  EKSPERTA  

 

Do zadań eksperta będzie należało : 

1. Wsparcie merytoryczne w dziedzinach wiedzy, które mają być 

popularyzowane w powstającym Parku Nauki tj. astronomia, sejsmologia 

i meteorologia oraz rekomendacji wizualnych aspektów ekspozycji. 

2. Wsparcie Zamawiającego w zakresie określonym poniżej: 

a) zakres I      - astronomia, 

          b) zakres II     - fizyka, 

          c) zakres III    - heliofizyka, 

 d) zakres IV   - sejsmologia, 

 e) zakres V     - meteorologia, 

 f) zakres VI    - architektura – projektowanie wnętrz. 

 

     3. Wymagania względem Eksperta w zakresie I astronomia: 

a) Wykształcenie -  osoba z tytułem  naukowym co najmniej  doktora. 

b) Udokumentowane doświadczenie w dziedzinie astronomii: 

- co najmniej 10 letnie doświadczenie w dydaktyce astronomii,  

– nauczyciel akademicki lub samodzielny pracownik naukowy w 

placówce naukowo badawczej z co najmniej 10 letnim stażem oraz 

- udokumentowana działalność naukowa, potwierdzona min. 30 

publikacjami z listy MNiSW.   

 

     4. Wymagania względem Eksperta w zakresie II fizyka: 

a) Wykształcenie - osoba z tytułem  naukowym co najmniej doktora. 

mailto:sekretariat@planetarium.edu.pl


 
 

b) Doświadczenie w dziedzinie dydaktyki fizyki,  potwierdzone realizacjami 

wystaw dydaktycznych prezentujących zjawiska fizyczne,  

– udokumentowane realizacjami co najmniej trzech wystaw. 

 

     5.  Wymagania względem Eksperta w zakresie III heliofizyki: 

a) Wykształcenie -  osoba z tytułem  naukowym co najmniej doktora. 

b)   Doświadczenie w dziedzinie heliofizyki:  

 - co najmniej 10 letnie doświadczenie w dydaktyce, 

 - nauczyciel akademicki lub samodzielny pracownik naukowy w 

placówce naukowo badawczej z co najmniej 10 letnim stażem,  

 - prace naukowe potwierdzone publikacjami z listy A MNiSW (min. 20). 

 

6. Wymagania względem eksperta  w zakresie IV sejsmologii. 

a) Wykształcenie - osoba z tytułem  naukowym co najmniej doktora nauk  

 w zakresie sejsmologii. 

b) Doświadczenie w dziedzinie sejsmologii:  

      - udokumentowane co najmniej 5 letnim okresem zatrudnienia w szkole      

      wyższej lub placówce naukowo badawczej oraz 

 - dorobek naukowy potwierdzony publikacjami z listy A MNiSW (min. 2). 

 

     7. Wymagania względem Eksperta w zakresie V meteorologii: 

a) Wykształcenie - osoba z tytułem  naukowym co najmniej doktora nauk 

geograficznych w zakresie meteorologii klimatologii lub fizyki atmosfery.  

      b) Doświadczenie w dziedzinie   meteorologii, klimatologii  lub fizyki      

      atmosfery: 

      - udokumentowane co najmniej 5 letnim okresem zatrudnienia w szkole      

      wyższej lub placówce naukowo badawczej oraz 

- dorobek naukowy potwierdzony publikacjami z listy A MNiSW (min. 2). 

 

8. Wymagania względem eksperta w VI zakresie architektury- projektowania 

wnętrz: 

a) Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie w dziedzinie architektury 

lub sztuk pięknych, 

b) Udokumentowane doświadczenie w dziedzinie architektury – co najmniej 

10 nagrodzonych udziałów w konkursach architektonicznych 

 lub w dziedzinie projektowania wnętrz, oprawy graficznej,  identyfikacji 

wizualnej – co najmniej 10 indywidualnych wystaw. 

 

Zakresy  postępowania traktowane  będą jako odrębne zamówienia. 

Wykonawcy mogą  złożyć ofertę na jeden z zakresów danej dziedziny. 

 



 
 

 

 

VI.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

   

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:  

 oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej                          

i zawierać cenę wykonania zamówienia w kwocie brutto,  

2. Wykonawca składa: 

 - formularz ofertowy - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania; dla każdego  zakresu  osobny. 

- CV zawierające informacje wymagane od Wykonawcy zgodnie  

z  punktem V. 

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego zapytania. 

3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.  

 

VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT  

 

1. Oferty spełniające wymagania podlegać będą dalszej ocenie zgodnie z 

poniższymi kryteriami: 

- cena – 100%; 

  

 

VIII.  POZOSTAŁE   POSTANOWIENIA 

  

1.   Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie 

oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy.                           

Jeżeli w terminie 5 dni od wezwania Wykonawca  nie zawrze umowy, 

Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem,  którego oferta 

była najkorzystniejsza  cenowo. 

2.   Zamawiający nie dopuszcza  ofert, w których Wykonawca przy 

wykonaniu zamówienia posługuje się Podwykonawcami. 

3. Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny. 

 

 IX.   ZAŁĄCZNIKI  

 

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1- zakres  I – VI. 

2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 
 



 
 

  Zał. nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY  WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

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

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy 

 

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

Adres zamieszkania / Siedziba Firmy  

 

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

 Nr telefonu /  E-mail 

 

nr NIP  ( jeśli dotyczy)…….…………………………………………………………………... 

nr REGON ( jeśli dotyczy)..……………………………………………………………………  

 

Dane dotyczące Zamawiającego:  

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika, Al. Planetarium 4, 41-500 

Chorzów , NIP-627-16-69-764, REGON- 0000195854 

Zobowiązania Wykonawcy:  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie  zapytania ofertowego na  świadczenie usługi eksperckiej                    

w ramach tzw. Rady Konsultacyjnej, która powołana zostanie na potrzeby  wsparcia 

merytorycznego w dziedzinach wiedzy, które mają być popularyzowane w powstającym 

Parku Nauki tj. astronomia, sejsmologia  i meteorologia.  

 

 - oferuję  wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego 

w zakresie I astronomii, 

wynagrodzenie brutto…………………………………………………………………………. 

  

Oświadczam, że:  

Wykonam zamówienie  zgodnie z terminem podanym w ofercie (pkt IV zapytania 

ofertowego). 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego.  

1. Oświadczam, że zapoznałem  się z treścią zapytania ofertowego i  nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym.  

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty:  

1 ..……………………………………………………………………………………………… 

  

2………………………………………………………………………………………………… 

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

……... ……..            

(data)                                                     (imię i nazwisko Wykonawcy)  

  



 
 

FORMULARZ OFERTOWY  WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

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

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy 

 

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

Adres zamieszkania / Siedziba Firmy  

 

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

 Nr telefonu /  E-mail 

 

nr NIP  ( jeśli dotyczy)…….…………………………………………………………………... 

nr REGON ( jeśli dotyczy)..……………………………………………………………………  

 

Dane dotyczące Zamawiającego:  

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika, Al. Planetarium 4, 41-500 

Chorzów , NIP-627-16-69-764, REGON- 0000195854 

Zobowiązania Wykonawcy:  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie  zapytania ofertowego na  świadczenie usługi eksperckiej                    

w ramach tzw. Rady Konsultacyjnej, która powołana zostanie na potrzeby  wsparcia 

merytorycznego w dziedzinach wiedzy, które mają być popularyzowane w powstającym 

Parku Nauki tj. astronomia, sejsmologia  i meteorologia.  

 

 - oferuję  wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego 

w zakresie II fizyka, 

wynagrodzenie brutto…………………………………………………………………………. 

  

Oświadczam, że:  

Wykonam zamówienie  zgodnie z terminem podanym w ofercie (pkt IV zapytania 

ofertowego). 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego.  

1. Oświadczam, że zapoznałem  się z treścią zapytania ofertowego i  nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym.  

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty:  

1 ..……………………………………………………………………………………………… 

  

2………………………………………………………………………………………………… 

            

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

……... ……..            

(data)                                                     (imię i nazwisko Wykonawcy)  

         



 
 

FORMULARZ OFERTOWY  WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

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

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy 

 

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

Adres zamieszkania / Siedziba Firmy  

 

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

 Nr telefonu /  E-mail 

 

nr NIP  ( jeśli dotyczy)…….…………………………………………………………………... 

nr REGON ( jeśli dotyczy)..……………………………………………………………………  

 

Dane dotyczące Zamawiającego:  

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika, Al. Planetarium 4, 41-500 

Chorzów , NIP-627-16-69-764, REGON- 0000195854 

Zobowiązania Wykonawcy:  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie  zapytania ofertowego na  świadczenie usługi eksperckiej                    

w ramach tzw. Rady Konsultacyjnej, która powołana zostanie na potrzeby  wsparcia 

merytorycznego w dziedzinach wiedzy, które mają być popularyzowane w powstającym 

Parku Nauki tj. astronomia, sejsmologia  i meteorologia.  

 

 - oferuję  wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego 

w zakresie III helofizyka, 

wynagrodzenie brutto…………………………………………………………………………. 

  

Oświadczam, że:  

Wykonam zamówienie  zgodnie z terminem podanym w ofercie (pkt IV zapytania 

ofertowego). 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego.  

1. Oświadczam, że zapoznałem  się z treścią zapytania ofertowego i  nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym.  

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty:  

1 ..……………………………………………………………………………………………… 

  

2………………………………………………………………………………………………… 

            

                                  ……………………….. 

……………..           

(data)                                                     (imię i nazwisko Wykonawcy)  

 



 
 

FORMULARZ OFERTOWY  WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

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

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy 

 

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

Adres zamieszkania / Siedziba Firmy  

 

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

 Nr telefonu /  E-mail 

 

nr NIP  ( jeśli dotyczy)…….…………………………………………………………………... 

nr REGON ( jeśli dotyczy)..……………………………………………………………………  

 

Dane dotyczące Zamawiającego:  

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika, Al. Planetarium 4, 41-500 

Chorzów , NIP-627-16-69-764, REGON- 0000195854 

Zobowiązania Wykonawcy:  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie  zapytania ofertowego na  świadczenie usługi eksperckiej                    

w ramach tzw. Rady Konsultacyjnej, która powołana zostanie na potrzeby  wsparcia 

merytorycznego w dziedzinach wiedzy, które mają być popularyzowane w powstającym 

Parku Nauki tj. astronomia, sejsmologia  i meteorologia.  

 

 - oferuję  wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego 

w zakresie IV sejsmologia, 

wynagrodzenie brutto…………………………………………………………………………. 

  

Oświadczam, że:  

Wykonam zamówienie  zgodnie z terminem podanym w ofercie (pkt IV zapytania 

ofertowego). 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego.  

1. Oświadczam, że zapoznałem  się z treścią zapytania ofertowego i  nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym.  

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty:  

1 ..……………………………………………………………………………………………… 

  

2………………………………………………………………………………………………… 

            

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

……... ……..            

(data)                                                     (imię i nazwisko Wykonawcy)  

 



 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY  WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

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

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy 

 

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

Adres zamieszkania / Siedziba Firmy  

 

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

 Nr telefonu /  E-mail 

 

nr NIP  ( jeśli dotyczy)…….…………………………………………………………………... 

nr REGON ( jeśli dotyczy)..……………………………………………………………………  

 

Dane dotyczące Zamawiającego:  

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika, Al. Planetarium 4, 41-500 

Chorzów , NIP-627-16-69-764, REGON- 0000195854 

Zobowiązania Wykonawcy:  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie  zapytania ofertowego na  świadczenie usługi eksperckiej                    

w ramach tzw. Rady Konsultacyjnej, która powołana zostanie na potrzeby  wsparcia 

merytorycznego w dziedzinach wiedzy, które mają być popularyzowane w powstającym 

Parku Nauki tj. astronomia, sejsmologia  i meteorologia.  

 

 - oferuję  wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego 

w zakresie V meteorologia, 

wynagrodzenie brutto…………………………………………………………………………. 

  

Oświadczam, że:  

Wykonam zamówienie  zgodnie z terminem podanym w ofercie (pkt IV zapytania 

ofertowego). 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego.  

1. Oświadczam, że zapoznałem  się z treścią zapytania ofertowego i  nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym.  

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty:  

1 ..……………………………………………………………………………………………… 

  

2………………………………………………………………………………………………… 

            

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

……... ……..            

(data)                                                     (imię i nazwisko Wykonawcy)  



 
 

FORMULARZ OFERTOWY  WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

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

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy 

 

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

Adres zamieszkania / Siedziba Firmy  

 

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

 Nr telefonu /  E-mail 

 

nr NIP  ( jeśli dotyczy)…….…………………………………………………………………... 

nr REGON ( jeśli dotyczy)..……………………………………………………………………  

 

Dane dotyczące Zamawiającego:  

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika, Al. Planetarium 4, 41-500 

Chorzów , NIP-627-16-69-764, REGON- 0000195854 

Zobowiązania Wykonawcy:  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie  zapytania ofertowego na  świadczenie usługi eksperckiej                    

w ramach tzw. Rady Konsultacyjnej, która powołana zostanie na potrzeby  wsparcia 

merytorycznego w dziedzinach wiedzy, które mają być popularyzowane w powstającym 

Parku Nauki tj. astronomia, sejsmologia  i meteorologia.  

 

 - oferuję  wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego 

w zakresie VI architektura – projektowanie wnętrz, 

wynagrodzenie brutto…………………………………………………………………………. 

  

Oświadczam, że:  

Wykonam zamówienie  zgodnie z terminem podanym w ofercie (pkt IV zapytania 

ofertowego). 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego.  

1. Oświadczam, że zapoznałem  się z treścią zapytania ofertowego i  nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym.  

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty:  

1 ..……………………………………………………………………………………………… 

  

2………………………………………………………………………………………………… 

            

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

……... ……..            

(data)                                                     (imię i nazwisko Wykonawcy)  

 
 



 
 

            Zał. nr 2 

 

 

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
    Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej  

zakresie udostępnienie danych osobowych na potrzeby zapytania ofertowego na  świadczenie usługi eksperckiej 

w ramach tzw. Rady Konsultacyjnej, która powołana zostanie dla wsparcia merytorycznego  

Planetarium – Śląskiego Parku Nauki. 

 

 

 Dane osobowe przetwarzane będą przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w 

Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów w celu przesłania zapytania ofertowego. 

 Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-

mail na adres naszej firmy.  

 

 

      ……………………….………………….……………  

      Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę. 


