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Organizacja 8 – dniowego wyjazdu w formie zielonej szkoły  

w ramach projektu Rakowskie Centrum Rozwoju.  
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I. Zleceniodawca 
 Stowarzyszenie PROREW 

ul. Kasztanowa 12/15 
25 – 555 Kielce 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Kod i nazwa CPV 
 
 
63511000-7 – usługi biur podróży i podobne 
63511000-4 – organizacja wycieczek 
 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja 8-dniowego wyjazdu w formie zielonej szkoły dla max. 55 osób w 
ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”. Uczestnicy wyjazdu to dzieci w wieku szkolnym (szkoła 
podstawowa), podopieczni świetlic w Rakowie, Ociesękach i Życinach, usytuowanych w gminie Raków, 
województwo świętokrzyskie. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 
1) Usytuowanie zielonej szkoły w miejscowości nad Morzem Bałtyckim w województwie pomorskim. 
 
2) Zakwaterowanie uczestników zielonej szkoły tj. max 55 dzieci w budynku (w rozumieniu przepisów ustawy - 
Prawo budowlane, przy czym ma to być budynek murowany) - położonym na terenie uporządkowanym, 
zagospodarowanym, ogrodzonym, oświetlonym i pozbawionym jakichkolwiek przedmiotów i urządzeń 
mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników zielonej szkoły.  
 
3) Zakwaterowanie uczestników zielonej szkoły w jednym budynku, na maksymalnie dwóch sąsiadujących ze 
sobą kondygnacjach;  
 
4) Zakwaterowanie uczestników zielonej szkoły, w pokojach 2,3 osobowych na pojedynczych łóżkach, z 
pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, WC) w każdym pokoju, z zimną i ciepłą wodą przez całą dobę, bez 
ograniczeń. Nie dopuszcza się używania łóżek piętrowych oraz rozkładanych. Do oferty należy załączyć wykaz 
pokoi i atrakcji stanowiący Załącznik nr 3.  
 
5) Zapewnienie całodobowej opieki doświadczonej kadry pedagogicznej, w tym kierownika wypoczynku i 
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wychowawców wypoczynku spełniających warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1-6 ustawy z dnia 
7.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz. 1457 z późn. zm.) oraz przepisach zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i 
młodzieży (Dz.U.2016.452 z dnia 2016.04.05), w tym w szczególności w zakresie liczby wymaganych 
wychowawców wypoczynku w stosunku do liczby dzieci. Oferent dołączy do oferty wykaz wychowawców i 
innych osób przewidzanych do realizacji zadania stanowiący Załącznik nr 5b wraz z kserokopiami 
dokumentów potwierdzających kwalifikacje .  
 
6) Zapewnienie 2 lektorów do zajęć języka angielskiego (20 godzin zegarowych, praca w grupach) 
 
7) Zapewnienie 2 nauczycieli do zajęć z języka polskiego (20 godzin zegarowych, praca w grupach) 
 
8) Zapewnienie 2 nauczycieli do zajęć z matematyki (20 godzin zegarowych, praca w grupach) 
 
9) Zapewnienie instruktora do zajęć tanecznych (10 godzin zegarowych, praca w grupach) 
10 ) Zapewnienie instruktora capuaeiry (10 godzin zegarowych, praca w grupach) 
 
11) Wychowawcy rozpoczną świadczenie pracy na rzecz Zamawiającego w dniu rozpoczęcia zielonej szkoły na 
2 godziny przed planowanym wyjazdem. Wychowawcy maja obowiązek sprawować nieprzerwaną opiekę nad 
uczestnikami zielonej szkoły od momentu wyjazdu do momentu powrotu i odbioru dzieci przez 
rodziców/opiekunów.  
 
12) Ośrodek oddalony od plaży w odległości nie większej niż 1500 m (odległość rozumiana jako długość trasy 
do przejścia od wyjścia z terenu ośrodka do podstawy wydmy). Na spełnienie wymagania Zamawiający 
wymaga przedstawienia wydruku orto lub satelitarnej mapy z zaznaczoną odległością przejścia (np. google 
maps, geoportal i.t.p).  
 
13) Obiekt, w którym uczestnicy zielonej szkoły zostaną zakwaterowani musi mieć możliwość dogrzewania w 
chłodne dni.  
 
14) Obiekt, w którym zakwaterowani zostaną uczestnicy zielonej szkoły musi być dozorowany całodobowo 
przez ochronę ośrodka.  
 
15) Wyżywienie: Wykonawca zapewni całodniowe wyżywienia zgodne z zasadami higieny żywienia 
określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 
2018r. poz. 1541 z późn. zm.). Wyżywienie musi obejmować co najmniej:  
a) śniadanie w formie bufetu szwedzkiego + bufet mleczny + bufet ciasteczkowy;  
b) obiad dwudaniowy serwowany do stolików;  
c) podwieczorek (owoce, zimne przekąski, itp oraz napoje);  
d) kolacja w formie bufetu szwedzkiego z co najmniej jednym daniem gorącym;  
e) przez cały czas dostępny bufet z termosami z gorącymi napojami (herbata, kakao);  
f) przez cały czas dostępny bufet z napojami zimnymi (woda mineralna, soki);  
e) zapewnienie suchego prowiantu w przypadku wycieczek; 
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16) Obiekty sportowe, kulturalne i rekreacyjne: Wykonawca zagwarantuje korzystanie przez dzieci z 
obiektów sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych znajdujących się na terenie ośrodka. Wymagane jest aby 
proponowane obiekty sportowe i kulturalne posiadały odpowiednią powierzchnię gwarantującą 
przeprowadzanie meczów i imprez grupowych. Obiekty muszą być wyposażone w urządzenia niezbędne do 
przeprowadzania rozgrywek sportowych i rekreacji:  
a) boisko do siatkówki;  
b) boisko do piłki nożnej;  
c) sala lustrzana do zajęć rekreacyjnych, tanecznych 
d) sala sportowa z bezpiecznym podłożem (np. gumowym) 
e) plac zabaw dla dzieci;  
f) bilard 
g) niezbędny sprzęt do uprawiania rekreacji i sportów zespołowych (piłki, rowery, maty do gimnastyki, rowery 
min. 10 sztuk) udostępniany uczestnikom zielonej szkoły bezpłatnie;  
 
17) Opieka medyczna: Wykonawca zapewni całodobową opiekę pielęgniarską. W razie nagłej potrzeby 
Wykonawca zapewnia bezpłatny transport do szpitala.  
 
18 ) Ośrodek, w którym będzie zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, 
ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych 
przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska.  
 
19) Ubezpieczenie: Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestników kolonii od następstw nieszczęśliwych 
wypadków NNW na kwotę nie niższą niż 10 000,00zł (słownie zł: dziesięć tysięcy złotych) od każdego 
zdarzenia. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC dla wychowawców zielonej szkoły.  
 
 
20) Program zielonej szkoły powinien uwzględnić zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, wycieczki oraz obejmować 
zajęcia na wolnym powietrzu (pobyt nad morzem, zabawy na plaży itp.) zaplanowane dla dzieci i młodzieży wg 
potrzeb. Program zielonej szkoły powinien zawierać wycieczki do: 
a) Centrum Nauki Experyment  
b) Zamek w Malborku 
c) Ośrodek Kultury Morskiej 
d) molo w Sopocie 
e) zwiedzanie Mierzei Wiślanej (wraz z opieką przewodnika) 
f) Muzeum II wojny światowej 
g) ognisko 
h) dyskoteka wraz z karaoke 
 
21) Transport: Wykonawca zapewni transport dla wszystkich uczestników zielonej szkoły oraz wychowawców 
z miejsca zbiórki wskazanego przez Zamawiającego do zaoferowanego miejsca realizacji przedmiotu 
zamówienia w dniu wyjazdu oraz z zaoferowanego miejsca realizacji zamówienia do wskazanego przez 
Zamawiającego miejsca, w dniu powrotu. Autokar wraz z kierowca pozostanie cały czas do dyspozycji 
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Zamawiającego. Autokar musi posiadać minimum 55 miejsc siedzących, WC oraz TV. Przewoźnik realizujący 
transfer musi posiadać wymagane przepisami dokumenty m.in: licencję przewoźnika oraz zobowiązać się do 
podstawienia autokarów sprawnych technicznie, posiadających pełną dokumentację gwarantującą jego przejazd 
na trasie określonej w umowie zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce m. in. aktualne badania 
techniczne pojazdu, którym będą podróżować uczestnicy wyjazdu, aktualna licencja na wykonanie krajowego 
transportu drogowego osób - dla przewoźnika, odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowców oraz inne 
wymagane odrębnymi przepisami prawa dokumenty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  
 
 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 

Wyjazd zielonej szkoły przewidziany jest w okresie listopad 2019r. 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  
       nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 
4. Posiadania doświadczenia w wykonaniu przedmiotu zamówienia, tj. : 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, to w tym okresie), zorganizowali w sposób należyty co najmniej dwie usługi o 
zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. zorganizowanie i przeprowadzenie zielonej szkoły lub 
kolonii/zimowiska lub wycieczki dla dzieci i młodzieży o wartości minimum 30.000 zł brutto każda. 
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
- min. 1 osobą tj.: kierownikiem wypoczynku spełniającym warunki określone w art. 92p ustawy o systemie 
oświaty, 
- wychowawcami wypoczynku spełniającym warunki określone w art. 92p ustawy o systemie oświaty, i 
posiadającymi każdy doświadczenie jako opiekun podczas wypoczynku dzieci i młodzieży). Liczba 
wychowawców odpowiadająca i zależna będzie od wieku i ostatecznej liczby uczestników zielonej szkoły. 
Zamawiający poda Wykonawcy liczbę i wiek dzieci po zgromadzeniu kart wyjazdu wraz ze zgodą rodziców 
na wyjazd. 
- lektorami do zajęć języka angielskiego (potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji) – 2 osoby 
- nauczycielami do zajęć z języka polskiego (2 osoby), matematyki (2 osoby) - (potwierdzenie uzyskanych 
kwalifikacji)   
- instruktorem do zajęć tanecznych (potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji) 
- instruktorem capuaeiry (potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji) 
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Oferent dołączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje osób wymienionych w pkt. B -  
Załącznik nr 5b. 
 

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie lit. a) -d) (spełnia / 
nie spełnia) na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2, Wykazu wykonanych 
usług – załącznik 5a, Wykazu wychowawców i innych osób przewidzianych do realizacji zadania - 
załącznik nr 5b. 
 

6. Niepodlegające wykluczeniu zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj.: nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w 
imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IŻ PO; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

7. Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ 
PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie 
stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).  

 
Na potwierdzenie braku okoliczności wykluczenia Wykonawcy należy złożyć oświadczenie, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 4. 
Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni. 

8. Zamawiający wymaga zaangażowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia minimum jednej 
osoby:   
- niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i/lub 
- osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego i/lub 
- osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211 oraz z 2015 r. 
poz 1220 i 167), 
A. Spełnienie wymagania zaangażowania w/w osoby/ób oznacza zatrudnienie na podstawie umowy o pracę/ 
umowy zlecenia. 
Wykonawca zaangażuje w/w osobę  na cały okres wykonywania zamówienia, 
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B. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zaangażowanie w/w osoby/ób na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych, wskazanie 
wykonywanych czynności, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 
C. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zaangażowania do realizacji zamówienia w/w 
osoby/ób, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiąjącego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zaangażowania w/w 
osoby, traktowane będzie na równi z niespełnieniem przez Wykonawcę ww. wymogu. 
D. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
związanych z zaangażowaniem w/w osoby/ób.  
 

9. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 PLN 
(sto tysięcy złotych) 

 
 

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY(UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. 

1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 
kwietnia 2016r. 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) 
informujemy, że w załączniku nr 8 do zapytania ofertowego zamieściliśmy klauzulę informacyjną o ochronie 
danych osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej. 

2.Wykonawca wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu  „Rakowskie 
Centrum Rozwoju”, a w  szczególności  ustalenia wartości zamówienia, którego dotyczy przedmiotowe 
rozeznanie rynku jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu klauzuli zgody stanowiącej załącznik nr 9 do 
zapytania ofertowego. 

3.Wykonawca ma obowiązek podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, 
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił 
ww. obowiązki  informacyjne  oraz  ochrony  prawnie  uzasadnionych  interesów  osoby  trzeciej,  której  dane  
zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do 
złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13lub art. 14 RODO stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
VI. Udział Podwykonawców 

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 
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VII. Oferta częściowa 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych. 

 

VIII.      Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu 

1. Do oferty należy załączyć: 
 
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;  

b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

b) Załącznik nr 3 - Wykaz pokoi i atrakcji;  

c) Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych; 

d) Załącznik 5a - wykaz usług  

e) Załącznik nr 5b - wykaz wychowawców i innych osób przewidzianych do realizacji zadania;  

f) Załącznik nr 6 - oświadczenie RODO;  

h) Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika;  

g) Załącznik nr 7 - parafowany wzór umowy 

h) Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna 

i) Załącznik nr 9 – Klauzula zgody 

j) Załącznik nr 10 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

k) Załącznik nr 11 – Oświadczenie o spełnianiu aspektów społecznych 

l) wydruk orto lub satelitarnej mapy z zaznaczoną odległością przejścia do plaży (np. google maps, geoportal 
itp);  

ł) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualna informacja o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
 
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych  do oferty. Z treści 
załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione 
warunki. 

 
IX.  Warunki unieważnienia postępowania 

Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie  
i na każdym etapie bez podania przyczyny. 
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X. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, pocztą tradycyjnie, kurierem lub drogą elektroniczną. 
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest: 
             Anna Agatowska: tel. 577 999 418, email: aniaagatowska@op.pl 
 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, pod rygorem nieważności. 
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

3. Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez 
Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką 
osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w umieniu Wykonawcy,  
bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie  
do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty). 

4. Wszystkie kartki ofert muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, 
ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych 
pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 

6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba  
że wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów. 

8. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona  
za zgodność z oryginałem, (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy upoważnione do podpisania oferty. 

9. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), umożliwiającym przypadkowe 
otwarcie i zapoznanie się z je treścią przed upływem terminu składania ofert. Zewnętrzna koperta 
powinna być zaadresowana na adres biura Stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie PROREW 
ul. Kasztanowa 12/15 

25-555 Kielce 
         I opatrzona opisem:  

„Oferta na Organizacja 8-dniowego wyjazdu w formie zielonej szkoły  
w ramach projektu Rakowskie Centrum Rozwoju.” 
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Nie otwierać przed 31.10.2019”. 
 

Koperta wewnętrzna oprócz powyższych oznaczeń powinna dodatkowo zawierać dane adresowe Wykonawcy. 
 
 

XII. Termin związany z ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa terminu składania ofert. 

 
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy składać na adres 
Stowarzyszenie PROREW 

ul. Kasztanowa 12/15 
25-555 Kielce 

 
2. Termin składania ofert upływa 31.10.2019 r. o godz. 10:00. 
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 
4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 31.10.2019r. 
5. Ocena ofert planowana jest na dzień 31.10.2019r. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór 

najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl, a 
także na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

6. Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za 
pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego. 

7. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając 
pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana. 

8. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, 

także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie 
10.  Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku 

załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, 
Zamawiający ofertę odrzuca. 

11. Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych. 
12. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiana lub 

wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia 
oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty 
powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio – „Zmiana Oferty” albo „Wycofanie 
oferty”. 

 
 

XIV. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Cena zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie. W cenę muszą być 

wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił 
Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT, oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym, 
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umową jak i ewentualnie ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili składania oferty. 

2. Cena będzie określona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  
a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku 
do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi 
z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.  
 

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert. 

1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu. 
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. 
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może 

osiągnąć oferta, wynosi 100  pkt. (cena – maks. 100pkt.), 
4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 

 
LP Nazwa kryterium Znaczenie % Max. możliwa do 

uzyskania liczba punktów 
1 Cena 60 60 
2 Standard obiektu i wyposażenie 16 16 
3 Wycieczki i atrakcje 8 8 
4 Podmioty ekonomii społecznej 16 16 
 Łącznie 100 100 
 
 
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 
Wartość oferty najtańszej 
------------------------------------ x 60 = liczba punktów ( z dokładnością do 2 miejsc dziesiętnych) 
Wartość oferty badanej 
 
Punkty za kryterium "Standard obiektu i wyposażenie" zostaną obliczone jako suma poszczególnych pozycji 
oceny kryterium (maksymalnie 16 pkt.): 
 
1. Rodzaj pokoi: 

Pokoje 2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym – 4 pkt. 
Pokoje 4 osobowe i więcej z pełnym węzłem sanitarnym – 0 pkt. 

 
2. Lokalizacja stołówki: 

a) w budynku zakwaterowania - 4 pkt. 
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b) na terenie ośrodka - 2 pkt. 
c) poza ośrodkiem - 0 pkt. 
 

3. Boisko do piłki nożnej – 1 pkt 
4. Stół do siatkówki - 1 pkt. 
5. Sala lustrzana do zajęć rekreacyjnych, tanecznych - 1 pkt. 
6. Sala sportowa z bezpiecznym podłożem (np. gumowym) - 1 pkt. 
7. Plac zabaw dla dzieci - 1 pkt. 
8. Sprzęt audiowizualny (projektor, laptop, światła dyskotekowe, sprzęt do karaoke ) - 1 pkt. 
9. Sprzęt do uprawiania rekreacji, sportów zespołowych (piłki, rowery min.10 sztuk, maty do gimnastyki) – 1 
pkt 
10. Bilard – 1 pkt 
 
Punkty za kryterium „Wycieczki i atrakcje” zostaną obliczone jako suma poszczególnych pozycji oceny 
kryterium (maksymalnie 8 pkt.): 
1. Centrum Nauki Experyment – 1 pkt.  
2. Zamek w Malborku – 1 pkt. 
3. Ośrodek Kultury Morskiej – 1 pkt. 
4. Molo w Sopocie – 1 pkt. 
5. Zwiedzanie Mierzei Wiślanej (wraz z opieką przewodnika) – 1 pkt. 
6. Muzeum II wojny światowej – 1 pkt.   
7. Ognisko – 1 pkt. 
8. Dyskoteka wraz z karaoke – 1 pkt. 
 
Punkty za kryterium „Podmioty ekonomii społecznej” (16 pkt). W  tym kryterium Wykonawca w celu promocji 
Podmiotów Ekonomii Społecznej  przyzna dodatkowo 16  pkt temu Wykonawcy, który wykaże, że należy do 
Podmiotów Ekonomii Społecznej.  
 
Podmiotem Ekonomii Społecznej jest: 
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651,z późn. zm.); 
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: 
-  CIS i KIS; (centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej utworzone na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, posiadające aktualny wpis do rejestru KIS lub CIS 
prowadzonego przez właściwego wojewodę) 
- ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; (zakład aktywności zawodowej i warsztat aktywności zawodowej), 
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.); 
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź, dla którego leżący we 
wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na 
następujące podgrupy: 
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- organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów 
statutowych; 
- spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w 
oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.); 
- spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 
 
Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego status 
Wykonawcy (np. statutu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu 
itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
 
Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów. Jeżeli nie będzie 
można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą ocenę 
punktową, Zamawiający spośród tych ofert wyborze ofertę która wpłynęła wcześniej. 
 

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy. 

1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę 
drogą meilową lub telefoniczną, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu 
uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.  

2. Z wyboru oferty sporządza się protokół postępowania o udzielenie Zamówienia, w którym określa się:  
a) informację o sposobie upublicznienia Zapytania ofertowego,  

b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia 
oferty do Zamawiającego,  

c) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit.a) Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020,  

d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców,  

e) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i 
sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,  

f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,  

g) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,  

Do protokołu załącza się następujące załączniki:  

a) złożone oferty,  

b) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane 
przez osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru 
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert,  
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3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust. 3, jeżeli została 
złożona tylko jedna oferta. 

5. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione 
zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę 
wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia 
wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  

6. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: 
 zmiany terminu wykonania usługi, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, 
 zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych przedmiotowym zamówieniem, 

 
Załączniki 
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;  

b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

b) Załącznik nr 3 - Wykaz pokoi i atrakcji;  

c) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych; 

d) Załącznik 5a - Wykaz usług  

e) Załącznik nr 5b - Wykaz wychowawców i innych osób przewidzianych do realizacji zadania;  

f) Załącznik nr 6 - Oświadczenie RODO;  

h) Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika;  

g) Załącznik nr 7 - Parafowany wzór umowy 

h) Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna 

i) Załącznik nr 9 – Klauzula zgody  

j) Załącznik nr 10 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

k) Załącznik nr 11 – Oświadczenie o spełnianiu aspektów społecznych 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/10/2019/RCR 

 

   /Pieczęć lub dane Wykonawcy/ 

 

Formularz oferty cenowej  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/10/2019/RCR na: 

 Organizację 8 – dniowego wyjazdu w formie zielonej szkoły  

w ramach projektu Rakowskie Centrum Rozwoju 

 

Oferuję wykonanie całości zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na następujących 
warunkach: 

 

Przedmiot zamówienia Cena brutto za 1 uczestnika Cena brutto łącznie  

za 55 uczestników 

 

 

 

Koszt 8 – dniowego 
wyjazdu w formie zielonej 

szkoły 

dla 55 dzieci 

 

 

 

 

………………………………….. 

 

Słownie: 

…………………………………... 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

………………………………….. 

 

Słownie: 

………………………………….. 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Adres ośrodka (należy wskazać nazwę, dokładny adres, nr telefonu): 

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

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

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

 

 



   

 
 
 

 

Projekt „Rakowskie Centrum Rozwoju” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014‐2020. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych– projekty konkursowe. 

 

 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi  
w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym nr 01/10/2019/RCR. 

2. Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu. 

Oświadczenie Oferenta: 

Niniejszym pismem oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy zapytania ofertowego o nr 01/10/2019/RCR i 
zapewniam: 

1. należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia, 
2. gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej bądź 

z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia PROREW, 
3. gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania, 
4. gwarancję ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia, 
5. dyspozycyjność, 
6. spełniam wszystkie wymogi wskazane w ofercie, 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w 
przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wykonam dokumentację w trakcie spotkań opisaną w 
zapytaniu ofertowym oraz wymaganą przez Zamawiającego. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 
postępowania dot. zapytania ofertowego nr 01/10/2019/RCR w projekcie „Rakowskie Centrum Rozwoju” 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, nr 922). 

- Nazwa, adres lub siedziba oferenta, numer telefonu, numer NIP/ Pesel, numer REGON: 

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

- Osoba do kontaktu: 

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

…………………….dnia…………………                                                                                                      

…………………………………………  

                                                                                                  Pieczęć i podpis 
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Do oferty załączam (proszę wymienić załączniki) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 01/10/2019/RCR 

………………………………….. 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielania zamówienia oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym wraz z osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia, 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Jednocześnie oświadczam, że wobec Wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

Z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli szkoda to została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 2 lat przed 
wszczęciem postępowania, 

2) Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

3) Wykonawców, którzy zalegającą z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu. 

……………………………….., dn…………….2019r. 

…………………………………… 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 

Wnioskodawcy lub pełnomocnik 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  nr 01/10/2019/RCR  

 

………………………………….. 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

WYKAZ POKOI I ATRAKCJI 

Budynku/ów zielonej szkoły będącego/ych w dyspozycji Wykonawcy oraz obiektów sportowych, kulturalnych i 
rekreacyjnych oraz stołówki dostępnych dla uczestników zielonej szkoły znajdujących się na terenie ośrodka 
oraz informacje o ośrodku.  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne pn Organizacja 8 - dniowego wyjazdu w 
formie zielonej szkoły w ramach projektu Rakowskie Centrum Rozwoju realizowanego w ramach 
Poddziałania 9.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności proponujemy w celu realizacji przedmiotu zamówienia 
następujące, będące w naszej dyspozycji, obiekty kolonijne i obiekty sportowe, kulturalne i rekreacyjne oraz 
stołówkę: 

 

Ilość zaoferowanych pokoi 2 – osobowych z 
pełnym węzłem sanitarnym 

 

Ilość zaoferowanych pokoi 3 – osobowych z 
pełnym węzłem sanitarnym 

 

Ilość zaoferowanych pokoi 4 (lub więcej) – 
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym 

 

Lokalizacja stołówki w budynku zakwaterowania 

na terenie ośrodka 

poza terenem ośrodka 

 JEST BRAK 

Boisko do piłki nożnej   

Boisko do siatkówki   

Sala lustrzana do zajęć rekreacyjnych, tanecznych   

Sala sportowa z bezpiecznym podłożem (np. 
gumowym) 
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Plac zabaw dla dzieci   

Sprzęt audiowizuany (projektor,laptop, światła 
dyskotekowe, sprzęt do karaoke) 

  

Sprzęt do uprawiania rekreacji, sportów 
zespołowych (piłki, rowery min. 10 sztuk, maty do 
gimnastyki) 

  

Bilard   

 TAK NIE 

Centrum Nauki Experyment   

Zamek w Malborku   

Ośrodek Kultury Morskiej   

Molo w Sopocie   

Zwiedzanie Merzei Wiślanej (wraz z opieką 
przewodnika)  

  

Muzeum II wojny światowej   

Ognisko   

Dyskoteka wraz z karaoke   
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Załącznik nr 4  do zapytania ofertowego nr 01/10/2019/RCR 

………………………………….. 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

Oświadczenie 

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oświadczam, że jestem / nie jestem* 
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające  w szczególności na: 

1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów w akcji, 

3) Pełnieniu funkcji członka ograniu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawaniu w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

……………………………, dn……………………2019 r. 

 

…………………………………. 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowani 

Wykonawcy lub pełnomocni 
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Załącznik nr 5a do zapytania ofertowego  nr 01/10/2019/RCR  

 

………………………………….. 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

Wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat  

(jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) 

 

Lp. Nazwa i adres odbiorcy usługi Przedmiot usługi Wartość 

w PLN 

Data realizacji 

od-do 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

 

 

 

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

Miejscowaość, data                       podpis Wykonawcy 
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14 

 

 

    

15 

 

 

    

16 

 

 

    

17 

 

 

    

 

 

 

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

Miejscowaość, data                       podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 5b do zapytania ofertowego  nr 01/10/2019/RCR  

 

………………………………….. 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

Wykaz wychowawców i innych osób przewidzianych do realizacji zadania 

 

Lp.  

Imię i nazwisko 

Funkcja 

 (wychowca, 
instruktor, 

nauczyciel,tp.) 

 

Wykształcenie, 

kierunek 

 

Doświadczenie 

 

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  

 

 

   

5 

 

    



    

 
 

 

 
Projekt „Rakowskie Centrum Rozwoju” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych– projekty konkursowe. 

  

 

6 

 

 

    

7  

 

 

   

8  

 

 

   

9  

 

 

   

10  

 

 

   

11  

 

 

    

12 

 

 

 

 

 

   

13 
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Załącznik nr 6  do zapytania ofertowego nr 01/10/2019/RCR 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 
 
  
Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie 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 (potocznie nazywana 
„RODO”).  
W związku z tym, zgodnie z art. 13 i art. 14 informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
1.1.  Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.  
2. Podmiotami przetwarzającymi Pani/Pana dane są:  
2.1. Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach , Al. IX Wieków Kielc 3, 
25-516 Kielce 
2.2.  Beneficjent realizujący Projekt – Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15,  
        25-555 Kielce  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i osobom zaangażowanym w realizację 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020, wykonującym 
obowiązku kontrolne, a także organom władzy publicznej, w szczególności: upoważnionym pracownikom 
administratora i podmiotu przetwarzającego, osobom współpracującym przy wykonaniu umowy, podmiotom 
wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmiotom zajmującym się audytem, kontrolą, 
monitoringiem i sprawozdawczością (przykładowo: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowa 
Administracja Skarbowa, Wojewoda Świętokrzyski, Najwyższa Izba Kontroli), policji, prokuraturze, sądom, 
organom egzekucyjnym, podmiotom wykonującym badania ewaluacyjne oraz realizującym działania 
informacyjno-promocyjne.  
3. Inspektor ochrony danych osobowych:  
 
Administratorzy oraz podmioty przetwarzające wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi może się 
Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych wysyłając wiadomość na adres 
poczty elektronicznej:  
3.1.  Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego: iod@miir.gov.pl  

3.3. Stowarzyszenie PROREW: od@stowarzyszenieprorew.pl.  
 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem i spełniając warunki, o których mowa art. 6 
ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  
 
5. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  
 
Realizacja projektu „ Rakowskie Centrum Rozwoju”, w szczególności ustalenie wartości zamówienia, którego 
dotyczy przedmiotowe rozeznanie rynku.  
6. Okres przetwarzania danych:  
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy o dofinansowanie 
projektu oraz niezbędny ze względu na zachowanie trwałości projektu, udzielanie pomocy publicznej, jak 
również dochodzenie roszczeń oraz wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów.  
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7. Przysługuje Pani/Panu prawo:  
7.1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,  

7.2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,  

7.3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 17 RODO,  

7.4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 18 RODO.  
 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  
 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
 
10. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  
 
11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie SL2014.  
 
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z nieuwzględnieniem złożonej oferty, przy ustalaniu wartości przedmiotowego 
zamówienia.  
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Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 01/10/2019/RCR 

………………………………….. 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

Umowa o organizację 8-dniowego wyjazdu w forme zielonej szkoły  
w ramach projektu Rakowskie Centrum Rozwoju 

 
Zawarta w Kielcach dnia ……………2019 roku pomiędzy: 
 
Stowarzyszeniem PROREW z siedzibą przy ul. Kasztanowej 12/15, 25 - 555 Kielce  
NIP 9591767464, Regon 260145843, wpisanym do rejestru stowarzyszeń pod nr KRS 000274767 
reprezentowanym przez ………………………………………….. - Prezesa Stowarzyszenia PROREW 
zwanym  
w dalszym części umowy „Zamawiającym”, a  
…………………………………………………………………. 
 
o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania 8 – dniowego wyjau w forme zielonej 
szkoły dla max. 55 dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym uczęszczających do 
świetlic w Rakowie, Ociesękqach i Życinach w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”,   

2. Usługa będzie realizowana  w terminie ……………………………………………………………………. 
3. Miejsce realizacji wyjazdu (dokładny adres) ……………………………………………………………….. 
4. Umowa zostaje zawarta na okres od ……………………………… do …………………………………….  

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:  

a) Zorganizowanie 8 – dniowego wyjadu w formie zielonej szkoły dla max. 55 dzieci; 
b) Przestrzegnia wszytkich warunków zawartych w postępowaniu nr 01/10/2019/RCR zgdnie z 

przedstawioną przez Wykonawcę ofertą;  
c) Prowadzenia dokumenacji w postaci prowadzenia list obecności z przeprowadonych zajęć (język 

angielski, język polski, matematyka, zajęcia taneczne) oraz dokumentacji fotogrficznej; 
d) sporządzenia protokołu wykonania zlecenia/usługi i przekazania go Zamawiającemu po zakończonym 

wyjeździe,  
e) informowania niezwłocznie Kierownika projektu o wszystkich znanych okolicznościach mogących 

wpłynąć na realizację przedmiotu zamówienia  
f) przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu,  

 

§ 3 
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1. Wykonawca będzie świadczyć usługi opisane w §1 z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi 
praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług tego rodzaju.  

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.  

3. Wykonawca oświadcza, iż nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko 
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 4 
niniejszej umowy, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany, najpóźniej w terminie 5 
dni przed rozpoczęciem zajęć.  

§ 4 

1. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie elementy, o których mowa w § 1.  
2. Wykonawcy za wykonywanie czynności określonych w §1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

…………………………………………………………………………………………………………. 
3. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, może ulec proporcjonalnemu 

zmniejszeniu ze względu na zmniejszoną liczbę Uczestników biorących udział w wyjeździe.  
4. Wynagrodzenie dokonywane będzie z dołu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez 

Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku oraz dostarczeniu 
wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie niniejszej umowy. Strony ustalają, że okresem 
rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  

5. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 4 uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od 
Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego Projektu. W związku z powyższym modyfikacji 
ulega ust. 4 w ten sposób, że wynagrodzenie zostanie uiszczone w terminie 5 dni od otrzymania 
środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej, na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury/rachunku. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o przewidywanym 
nowym terminie zapłaty.  

6. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze lub w oświadczeniu.  

7. Zamawiający zastrzega, iż wystawienie faktury/rachunku będzie możliwe po uprzednim 
zaakceptowaniu dokumentów merytorycznych. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy wszelkich zaleceń 
Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania kopii wszelkich dokumentów związanych z realizacją 
umowy, w sposób umożliwiający dokonanie przez Zamawiającego kontroli w zakresie prawidłowości 
wykonania umowy oraz przechowywania ich aż do zakończenia realizacji umowy, w sposób 
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do poinformowania Zamawiającego o 
miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowaną umową. 
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§6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku przerwania realizacji usługi, lub niewywiązywania się z  
ustaleniami stron zawartej umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości wykonywania 
ustaleń niniejszej umowy, w szczególności w zakresie prawidłowego wykonywania postanowień, 
o których mowa w §1.  

3. Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne.  
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonania zobowiązań, o których mowa 

w niniejszej umowie w następujących przypadkach i wysokościach:  
a) za nieterminową realizację przedmiotu umowy, w tym poszczególnych jej etapów wynikającą 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości umowy za każde 
opóźnienie w danym dniu;  

b) za niewykonanie danego etapu  lub całej umowy wynikające z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 30% wartości umowy, przy czym za niewykonanie etapu strony 
rozumieją brak jego wykonania  w danym dniu skutkujący brakiem podpisu protokołu odbioru przez 
Zamawiającego bądź odmowę wykonania przedmiotu umowy;  

c) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4. 

5. W przypadku, gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kary umownej, Zamawiający będzie mógł 
dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych 
przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4.  

 

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu wykonania 
niniejszej umowy, wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem 
niniejszej umowy, w szczególności dotyczących organizacji zarządzania oraz innych niepodanych do 
wiadomości publicznej informacji handlowych i organizacyjnych, a także innych informacji, w których 
posiadanie wszedł podczas realizacji umowy, a w szczególności, których ujawnienie lub wykorzystanie 
w innym celu mogłoby narazić na szkodę interesy Zamawiającego lub Klientów Zamawiającego.  

2. Wykonawca nie jest upoważniony do publikowania informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu w jakiejkolwiek formie bez zgody Zamawiającego, w tym publikowania informacji o zakresie 
współpracy z Zamawiającym.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje, w tym materiały, 
nośniki, informacje oraz dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także zachowywać 
zasady najściślejszej poufności realizujące, w szczególności zakaz publikacji i udostępniania informacji 
osobom trzecim.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim 
niezwiązanym z wykonywaną usługą, informacji, w tym wszelkich danych o Zamawiającym, zarówno 
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w okresie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej realizacji, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że stan tajemnicy ustał.  

5. Obowiązek zachowania poufności obejmuje zobowiązanie do zwrotu i/lub zniszczenia wszelkich 
materiałów i nośników informacji wraz z informacjami uzyskanych w związku z realizacją niniejszej 
umowy, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania.  

6. Obowiązki, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu zachowują aktualność w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie 3 lat od zakończenia jej obowiązywania.  

7. Naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań i zakazów określonych w ustępie 1-6 niniejszego paragrafu 
uprawnia Zamawiającego do żądania zapłaty kary 5 umownej w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. Jeżeli natomiast, w konsekwencji naruszenia 
przez Wykonawcę zobowiązań lub zakazów określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający doznał 
szkody i wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający jest 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia stron wynikające z ustaleń niniejszej 
umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest 
prawo polskie.  

3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie 
sądów polskich.  

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie 
o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku 
korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i 
nieodebraną, uważa się za doręczoną.  

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

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

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  
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Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr 01/10/2019/RCR 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

zgodna z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest stowarzyszenie PROREW (Beneficjent  projektu) z 
siedzibą w Kielcach ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, NIP: 9591767464, adres e-mail:  
stowarzyszenie.prorew@gmail.com 

2) Przez Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
elektronicznie wysyłając informację pod adres: stowarzyszenie.prorew@gmail.com 

lub adres prowadzenia działalności gospodarczej podany w punkcie 1. 

3) Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. 

4) Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty świadczenia usług w 
postępowaniu nr 01/10/2019/RCR prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności w ramach Projektu nr 
RPSW.09.02.01-26-0014/17 pn. „Rakowskie Centrum Rozwoju”, Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020, ewentualne zawarcie przez Państwa umowy na świadczenie oferowanej usługi, a także przechowywanie 
na poczet kontroli Projektu oraz innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia 
działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na 
potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego z Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

6) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania nr 01/10/2019/RCR. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza 
tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

7) Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 



    

 
 

 

 
Projekt „Rakowskie Centrum Rozwoju” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych– projekty konkursowe. 

  

8) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. 
Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, tj.  5 
lat od dnia zakończenia realizacji Projektu nr RPSW.09.02.01-26-0014/17 pn. „Rakowskie Centrum Rozwoju” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

9) W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

10) Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: 

a)    żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,  

b)    sprostowania danych,   

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  
        z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

11) Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Pani / Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

12) Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.  

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

  

  

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

/data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane/ 
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Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego nr 01/10/2019/RCR 

 

 

Klauzula zgody 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu realizacji projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”, a w szczególności ustalenia 

wartości zamówienia, którego dotyczy przedmiotowe rozeznanie rynku (zgodnie z art. 32 i 35 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

 



    

 
 

 

 
Projekt „Rakowskie Centrum Rozwoju” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych– projekty konkursowe. 

  

Załącznik nr 10  do zapytania ofertowego nr 01/10/2019/RCR 

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 
lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO)wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celuubiegania się o udzielenie 
zamówienia w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

........................................................................................................... 

pieczęć i podpis Wykonawcylub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy  

bądź dane osoby fizycznej 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodziwyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczeniawykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



    

 
 

 

 
Projekt „Rakowskie Centrum Rozwoju” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych– projekty konkursowe. 

  

Załącznik nr 11  do zapytania ofertowego nr 01/10/2019/RCR 

 

…………………………………………… 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

Oświadzczenie o spełnieniu aspektów społecznych 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu 
zamówienia zobowiązujemy się: 

1) do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę/umowy zlecienia minimum 1 osoby, która jest: 

- bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, lub 

- młodociana, w rozumieniu Kodeksu pracy, lub 

- niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub 

- inna niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o za-trudnieniu 
socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Okres zatrudnienia ww. osoby będzie trwał nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 

2) do poddania kontroli Zamawiającego, dotyczącej spełnienia wymagań dot. zatrudnienia ww. osoby i 
udostępnienia mu w tym celu niezbędnej dokumentacji pracowniczej lub innej, potwierdzającej 
spełnianie wymagań w zakresie realizacji klauzuli społecznej. 

 

…………………………, dnia …………… 

………………………………………………… 

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub pełnomocnik 


