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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/11/2019/RCR 

   /Pieczęć lub dane Wykonawcy/ 

Formularz oferty cenowej  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/11/2019/RCR na: 

przeprowadzenie zajęć edukacyjno – profilaktycznych  

oraz przeprowadzenie certyfikowanego egzaminu z serii IC3  

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

Część I 

Przedmiot 
zamówienia 

Cena brutto za 1godzinę 
zegarową 

Ilość 
godzin 

Cena 1 godzina * ilość godzin 

1 2 3 4=2*3 

Zadanie 1 

Przeprowadzenie 
zajęć z języka 
polskiego 

 

 

……………………………....... 

Słownie: 

…………………………………... 

…………………………………… 

 

60 
godzin 

 

 

 

………………………………….. 

Słownie: 

…………………………………… 

…………………………………… 

Zadanie 2 

Przeprowadzenie 
zajęć z 
informatyki 

 

……………………………....... 

Słownie: 

…………………………………... 

…………………………………… 

 

85 
godzin 

 

 

 

………………………………….. 

Słownie: 

…………………………………… 

…………………………………… 

Zadanie 3 

Przeprowadzenie 
zajęć z 
matematyki 

 

……………………………....... 

Słownie: 

…………………………………... 

…………………………………… 

 

85 
godzin 

 

 

 

………………………………….. 

Słownie: 

…………………………………… 

…………………………………… 

Zadanie 4 

Przeprowadzenie 
warsztatów 
asaertywności 

 

……………………………....... 

Słownie: 

…………………………………... 

…………………………………… 

 

16 
godzin 

 

 

 

………………………………….. 

Słownie: 

…………………………………… 

…………………………………… 

Część II 
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Przedmiot 
zamówienia 

Cena brutto za 1 osobę Ilość 
osób 

Cena brutto 1 osoba * ilość osób 

1 2 3 4=2*3 

Zadanie 5 

Przeprowadzenie 
certyfikowanego 
egzaminu z serii 

IC3 

 

……………………………....... 

Słownie: 

…………………………………... 

…………………………………… 

 

55 
osób 

 

……………………………....... 

Słownie: 

…………………………………... 

…………………………………… 

 

 

 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi  
w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym nr 01/11/2019/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 
01/11/2019/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 01/11/2019/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). 
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- Nazwa, adres lub siedziba oferenta, numer telefonu, numer NIP/ Pesel, numer REGON: 

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

- Osoba do kontaktu: 

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

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

…………………………………………  

                                                                                                  Pieczęć i podpis 

 

Do oferty załączam (proszę wymienić załączniki) 

……………………………………………………………………………………………………………
………. 
……………………………………………………....................................................................................
............. 
……………………………………………………………………………………………………………
……….. 
……………………………………………………………………………………………………………
……….. 
……………………………………………………………………………………………………………
……….. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 01/11/2019/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 01/11/2019/RCR  

 

………………………………….. 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania 

 

Lp.  

Imię i 
nazwisko 

 

Funkcja  

(rodzaj prowadzonych 
zajęć) 

 

 

Wykształcenie, 

kierunek 

 

Doświadczenie 

 

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  

 

 

   

5     
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6 

 

 

    

7  

 

 

   

8  

 

 

   

9  

 

 

   

10  

 

 

   

 

 

 

………………………………          …………………………… 

Miejscowość, data                   podpisWykonawcy 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego  nr 01/11/2019/RCR  

 

………………………………….. 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

Wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich 5 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  

 

   

 

 

 

………………………………          ………………………… 

Miejscowość, data                      podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 5  do zapytania ofertowego nr 01/11/2019/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 pełnomocnik 
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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 01/11/2019/RCR 

………………………………….. 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

Umowa  
(nazwa) …………………………………………… 

 
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 ……………………………………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 zajęć (dokładny adres) ………………………………………………………… 
4. Umowa zostaje zawarta na okres od ………………… do …………………………………….  

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:  

a) Przeprowadzenia (rodzaj zajęć) ……………………………………………………….………; 
b) Przestrzegnia wszytkich warunków zawartych w postępowaniu nr 01/11/2019/RCR zgdnie z 

przedstawioną przez Wykonawcę ofertą;  
c) Prowadzenia dokumenacji w postaci prowadzenia list obecności z przeprowadonych zajęć, 
d) informowania niezwłocznie Kierownika projektu o wszystkich znanych okolicznościach 

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

 

§ 3 

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.  
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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 zrealizowanie zmniejszonej liczby godzin 
przeprowadzonych zajęć.  

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. 

§6 
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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, 
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zarówno 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 500,- zł 
(słownie: pięćset  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 7  do zapytania ofertowego nr 01/11/2019/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 Świętokrzyskiego 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 8 do zapytania ofertowego nr 01/11/2019/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 01/11/2019/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 01/11/2019/RCR. Państwa dane nie będą 
przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 
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7) Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym. 

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 01/11/2019/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 zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą 

konkurencyjności bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych z późn. zm. 

 

 


