
 

 

 

Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku NR RR/01/07/2020 z dnia 13.07.2020 r. 

 

 

OFERTA 
 

dotycząca usługi hotelowej 
 

w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” realizowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region 

Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój 

ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia 

istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-

0005/19-00. 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

 

1.Oferuję wykonanie usługi w zakresie objętym niniejszym rozeznaniem 

 

za cenę (brutto) …............................................... zł. za jedną osobę (pobyt, wyżywienie i udostępnienie sali, 

zgodnie z  zakresem rozeznania rynku) 

  

słownie:.............................................................................................................................................................zł. 

 

2. Niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi przedstawione w Rozeznaniu rynku Nr RR 01/07/2020 

i akceptuję w pełni treść Rozeznania rynku.  

3. Zamówienie zrealizuję w terminie: od dnia podpisania umowy, przy założeniu, że nie później niż od 17.09.2020 

do 30.11.2022 r. 

4. Załącznikami do niniejszej Oferty są: 



 

 

 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do 

wykluczenia  udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 2 do Rozeznania rynku 

2) Klauzula informacyjna RODO wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku 

 

5. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane: 

a) nr tel.:   .................................................. 

b) nr fax.:   .................................................. 

c) adres e-mail  ….............................................. 

 

 

             

            

            

            

            

            

  

1Miejscowość i data : ............................................................ 

 

 

 

 

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

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 
 
  

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



 

 

 

Załącznik nr 2 do Rozeznania Rynku NR RR 01/07/2020 z dnia 13.07.2020 r. 

 

 

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

                Pieczęć   Wykonawcy 

                     (jeżeli dotyczy) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego świadczenia usługi hotelowej dla 

Uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region 

Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój 

ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia 

istniejących podmiotów ekonomii społecznej), oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu,  

w szczególności: 

1) Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie 

zamówienia. 

2) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

3) Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

4) Oświadczam, że dysponuje potencjałem osobowym posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie do 

wykonania zamówienia.   

Ponadto oświadczam, iż: 

1) W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości. 

2) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) 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. 

3) Wykonawca zapoznał się z Rozeznaniem rynku oraz jego załącznikami i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

 

 

 

 

……………………………... 

(miejscowość, data) 

…………………………………………………………………………………. 

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do            

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 



 

 

 

 
Załącznik nr 3 do Rozeznania Rynku NR RR 01/07/2020 z dnia 13.07.2020 r.  
 
 
 
............................................ 
Pieczęć   Wykonawcy 
(jeżeli dotyczy) 

 
 

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 Pani/Pana danych osobowych jest: 
a) Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus  z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 
4, 33-300 Nowy Sącz, NIP 8733025968, REGON 852753955, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000223483; 
b) Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie, ul. Gancarska 30 , 32-
500 Chrzanów, NIP 6281895290, REGON 271851162, wpisanym do rejestru  stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000006965; 
c) Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce, ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka , NIP 7352098361, 
REGON 490809437, wpisanym do rejestru  stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia  
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045823; 
d) Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków, NIP 
6772351748, REGON 121406518, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000372149; 
e) Zarząd Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla RPO Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, mający 
siedzibę w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków) –  
w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”; 
f) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.  
2) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych wskazanym: 
a) w pkt. 1 lit. a) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: biuro@cumulus.gmail.com  
b) w pkt. 1 lit. b) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: tozch@tozch.edu.pl 
c) w pkt. 1 lit. c) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: poczta@frrr.pl 
d) w pkt. 1 lit. d) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail:biuro@mila.org.pl 
e) w pkt. 1 lit. e) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl 
f) w pkt. 1 lit. f) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@miir.gov.pl  
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w Art. 
6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu przeprowadzenia procedury 
Rozeznania rynku, zawarcia umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, na potrzeby kontroli 



 

 

 

udzielonego finansowania projektu wynikającego z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 
2014 -2020 oraz innych kontroli w tym kontroli skarbowych, audytu i sprawozdawczości, przechowywania 
dokumentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu pn. „Małopolski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki” w ramach zadania 5.2 realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, 
Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii 
społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących 
podmiotów ekonomii społecznej), na podstawie: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 
b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020; 
c) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego  
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy 
dotyczące wymiany informacji między beneficjentami, a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi. 
Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim 
Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących Państwa przedstawicielami/pełnomocnikami 
i/lub reprezentantami (dotyczy to osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) 
przy procedurach związanych z zawarciem i w związku z wykonaniem umowy. Wyłonienie wykonawcy, jak 
również należyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą, 
w tym przetwarzanie danych osób biorących bezpośredni udział w jej wykonaniu z ramienia wykonawcy stanowi 
bowiem cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 
4) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierzy/może powierzyć Pani/Pana dane osobowe do 
przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Małopolskiego (IZ), która to instytucja 
powierzy/może powierzyć te dane innym instytucjom lub podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 
zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać 
również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego lub IZ  kontrole i audyty w ramach RPO WM. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu oraz 
zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, a także  
zakończenia okresu trwałości projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi 
później. 
6) W ramach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Rozeznania rynku niepodanie 
przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczne ze złożeniem przez Panią/Pana rezygnacji z udziału 
w tymże postępowaniu, a w konsekwencji będzie uniemożliwiało zawarcie z Panią/Panem umowy o udzielenie 
zamówienia.   
7) W ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych” podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek ich podanie jest 
niezbędne w związku z zawarciem umowy między Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych 
CUMULUS, a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w celu realizacji projektu, a konsekwencją 
odmowy ich podania jest niemożliwość wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak również 
zawarcia umowy o udzielenie tego zamówienia. 
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  
w tym w tym w efekcie profilowania (Art. 22 RODO)*. 
9) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie i w granicach określonych 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  
10) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo do: 
a) na podstawie Art. 15 RODO - dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie Art. 16 RODO - sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Rozeznania rynku ani zmianą postanowień umowy  
w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) **; 



 

 

 

c)na podstawie Art. 18 RODO - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie 
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)***; 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………… 
(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane) 
 
 
 

          
       


