
  

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA 
DYREKTOR URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE 
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

 

 

 

 

OR-D-III.1431.2.2021.AR 

 

Warszawa, 17 maja 2021 roku                                                                                                                                                    

 
 

 

 

Pan 

Jarosław Żeliński IT-Consulting 
Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa 

 

 

Odpowiadając na maila z dnia 2 maja 2021 r. w sprawie udostępnienia informacji dotyczącej kosztu 

opracowania przez firmę Infovide-Matrix dokumentacji do postępowania przeprowadzonego na podstawie 

dialogu technicznego pn. „Budowa Portalu korporacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie - platforma Back-Office oraz platforma Front-Office w ramach projektu pt. Portal 

Korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa  

e-usług” symbol OR-AG-I.ZP.U272.54.2014.AR, informuję, że koszt opracowania dokumentacji SWS 

(Specyfikacja wymagań systemowych) w zakresie Projektu na potrzeby postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wybór wykonawcy na wdrożenie systemu informatycznego klasy ECM wyniósł 

87 999,99 PLN.  

 

 

 

 

 

 

 

Waldemar Kuliński 

Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu 

(podpisano elektronicznie) 

 

 

 

 
 
Sprawę prowadzi: Anna Radzik 
tel. (22) 31 41 691 
e-mail: anna.radzik@mazovia.pl 

mailto:anna.radzik@mazovia.pl
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Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego  

(dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,  

03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp).  

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@mazovia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe: 

1) będą przetwarzane na podstawie interesu publicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej, w celu procedowania wniosku o udostępnienie informacji publicznej; 

2) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu; 

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie 

www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”; 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  

4) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; 

5) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły  

na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne jedynie w zakresie umożliwiającym udzielenie odpowiedzi  

na wniosek. 
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