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Kielce dn. 25.10.2021 r. 

Rozeznanie rynku nr 3/2021/75 

 

 Na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą 

zawodowo”. Celem rozeznania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze (w 

rozumieniu postanowień niniejszego rozeznania rynku warunki świadczenia usług cateringowych w ramach 

projektu pt. „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo”.  Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa 

zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Podziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwój CKZiU. Realizacja usługi obejmuje termin od XI 

2021r do V 2023r.  

 
I. Zamawiający: 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Krakowska 8/10 lok 105, 25-029 Kielce, 

NIP: 959-189-71-78, KRS: 0000358259, REGON: 260401252 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu 

posiłków w postaci obiadu przez czas trwania projektu.  

 

a. Przez obiad rozumie się: jeden ciepły posiłek – drugie danie (zróżnicowany min. dwuskładnikowy 

ciepły posiłek, zawierający wkładkę mięsną o gramaturze minimum 100 gram) wraz z napojem w 

opakowaniu jednorazowym np. sok, woda 0,2 l/os. 

b. Realizacja usługi obejmuje termin od XI 2021r do V 2023r. 

c. W ramach projektu wsparciem objętych będzie 144 uczniów – 96 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. 

ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie w zawodzie Technik Hotelarstwa i Technik Ekonomista 

oraz 48 uczniów w Zespole Szkół nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w 

zawodzie Technik Geodeta, Informatyk, Mechatronik.  

d. Zajęcia odbywać się będą w grupach ok. 8 osobowych.  

e. Catering dostarczany będzie na następujące zajęcia: 

• Szkolenie dla Mechatroników – Programowanie Robotów – 2 x grupa 8 uczniów (max. ilość 

posiłków 80); 

• Szkolenie dla Mechatroników i Informatyków – Druk 3d - 4 x grupa 8 uczniów (max. ilość 

posiłków 160); 

• Szkolenie dla Informatyków – Podstawy programowania gier komputerowych – 2 x grupa 8 

uczniów (max. ilość posiłków 80); 

• Szkolenie dla Geodetów – Podstawy wyceny nieruchomości - 2 x grupa 8 uczniów (max. 

ilość posiłków 80); 

• Szkolenie dla Geodetów – Obsługa programu QGIS – 2 x grupa 8 uczniów (max. ilość 

posiłków 80); 

• Szkolenie dla Hotelarzy – Obsługa barmańska - 6 x grupa 8 uczniów (max. ilość posiłków 

240); 

• Szkolenie dla Hotelarzy – Obsługa kelnerska i barista – 6 x grupa 8 uczniów (max. ilość 

posiłków 240); 

• Szkolenie dla Hotelarzy – Savoir-vivre w obsłudze gościa - 6 x grupa 8 uczniów (max. ilość 

posiłków 144); 
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• Szkolenie dla Ekonomistów – Kadry i płace – 6 x grupa 8 uczniów (max. ilość posiłków 

240); 

• Szkolenie dla Ekonomistów  – Pracownik biurowy z obsługą sekretariatu - 6 x grupa 8 

uczniów (max. ilość posiłków 240); 

• Szkolenie dla Ekonomistów – Savoir-vivre w biznesie – 6 x grupa 8 uczniów (max. ilość 

posiłków 144); 

 

f. Łączna maksymalna ilość posiłków podczas trwania projektu to 1728. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie wymagania od Wykonawcy dostarczania posiłków równocześnie dla 

więcej niż jednej grupy jednocześnie i w więcej niż jedno miejsce. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania przez wykonawcę zamówienia w min. 70%. 

4. Wykonawca wystawiać będzie faktury zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków w danym 

miesiącu. 

5. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych, jednorazowych 

pojemnikach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych 

potraw. 

6. Dostarczane posiłki muszą być dostosowane do potrzeb żywieniowych grupy odbiorców tj. uczniów 

szkoły ponadgimnazjalnej. 

7. Dostarczane posiłki muszą być różnorodne tj. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji dostarczania przez 

Wykonawcę tych samych posiłków (dla danej grupy) następujących po sobie w danym miesiącu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane posiłki. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które odbywać się 

będą zajęcia. Zamawiający przewiduje realizację zajęć w soboty i sporadycznie w dni robocze (np. ferie 

itp.). Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego minimum 3 dni przed planowanym 

odbyciem się zajęć, o ich lokalizacji i maksymalnej ilości uczestników lub otrzyma harmonogram 

dostaw. 

10. Ilość wydawanych posiłków uzależniona jest od frekwencji uczestników szkolenia. O liczbie 

wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie telefonicznie na dwie godziny 

przed planowanym dostarczeniem posiłków. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarcza 

określoną liczbę posiłków.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu 

zamówienia. 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia: od XI 2021r do V 2023r. 

2. Miejsce wykonania zamówienia: zamówienie obejmuje dostawę posiłków pod adres każdorazowo 

wskazany przez Zamawiającego na terenie miasta Jędrzejów  

• Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie (ul. Przypkowskiego 49, 

28-300 Jędrzejów) 

• Zespół Szkół nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie (ul. Stefana Okrzei 

63, 28-300 Jędrzejów) 

IV. Warunki udziału w rozeznaniu rynku. 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę  

i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności muszą posiadać: 

• zarejestrowaną działalność  gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem (ksero wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej / KRS), 
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• posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie cateringu (oświadczenie), 

• posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (oświadczenie), 

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

(oświadczenie). 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 

podwykonawcę. 

4. Z rozeznania rynku wyklucza się Wykonawców: którzy nierzetelnie wywiązali się  

z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych z Fundacją Centrum Europy Lokalnej. 

 

V. Sposób przygotowania oferty 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w rozeznaniu 

rynku i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2) Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca przedstawi w 

ofercie cenę całkowitą netto i brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, oraz cenę brutto 

jednego posiłku w postaci obiadu, podając je w zapisie liczbowym i słownie. Cena oferowana 

musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w 

ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofert 

ma być wyrażona w PLN. 

3) Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do 

Rozeznania rynku. 

b. wpisy do ewidencji działalności gospodarczej/KRS,  

c. oświadczenie o posiadaniu uprawnień do świadczenia usług w zakresie cateringu, posiadaniu 

odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także o znajdowaniu się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik 2 do 

niniejszego rozeznania)  

4) Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

5) Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty 

1) Termin składania ofert upływa 03 listopada 2021r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie 

zostaną odrzucone.  

2) Możliwy sposób złożenia oferty:  

a. Drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: biuro@fundacja-cel.pl 

b. Drogą pocztową/osobiście na adres podany poniżej: Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. 

Krakowska 8/10 lok 105, 25-029 Kielce 

c. Zamawiający telefonicznie lub mailowo powiadomi o wynikach postępowania wszystkich 

Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

http://www.fundacja-cel.pl/
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VII. Ocena oferty: 

1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego rozeznania, 

b) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

c) cena oferty przekracza wartość wynikającą z budżetu projektu 

d) oferta została złożona po terminie lub na niewłaściwym wzorze 

e) brak spełnienia przez wykonawcę warunku opisanego w części IV  niniejszego postępowania. 

2. Wykonawca powinien podać cenę brutto za koszt jednego posiłku - obiadu składającego się z 

jednego ciepłego posiłku – drugie danie (zróżnicowany min. dwuskładnikowy ciepły posiłek, 

zawierający wkładkę mięsną o gramaturze minimum 100 gram) wraz z napojem w opakowaniu 

jednorazowym np. sok, woda 0,2 l/os. dla uczestników szkoleń. 

3. Kryterium wyboru oferty: 

a. 80% - cena brutto jednego posiłku – 80 punktów 

Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

Cena oferowana brutto najtańszej oferty 

Ilość punktów =--- ------------------------------------------- x 80  

Cena ofertowa brutto ocenianej oferty 

b. aspekty społeczne – możliwość uzyskania dodatkowych 20 pkt. 

 

Punkty za KRYTERIUM b) zostaną przyznane jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 

niniejszego rozeznania) wskaże co najmniej jeden z poniższych warunków, iż:  

1) jest podmiotem ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020, tj.:  

✓ przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w Ustawie z dnia 

27.04.2006 r. o spółdzielniach socjalnych  

✓ podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym:  

o Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej, utworzone na podstawie 

przepisów Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,  

o Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej, o którym mowa w 

Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  

✓ organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub spółka non-profit, o 

http://www.fundacja-cel.pl/
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której mowa w art. 3ust. 3 pkt 4 tej Ustawy, o ile udział sektora publicznego w spółce 

wynosi nie więcej niż 50%  

✓ spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i 

niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze   

✓ koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 

gospodyń wiejskich; 

✓ zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Zamawiający dokona weryfikacji statusu Wykonawcy na podstawie załączonych do Formularza oferty 

aktualnych na dzień złożenia oferty dokumentów potwierdzających status podmiotu ekonomii społecznej 

Wykonawcy (np. statut/CEIDG/KRS/inne).  

 

2) przez cały okres trwania umowy będzie zatrudniać minimum 1 osobę należącą do co najmniej 

jednej z poniższych grup:  

✓ osoba z niepełnosprawnościami posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (wg Ustawy z dnia 

27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)  

✓ osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy 

✓ osoba o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym w rozumieniu ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 

 

Zamawiający dokona weryfikacji spełniania powyższego kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy, 

będącego integralną częścią Formularza oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji 

powyższego kryterium przez cały okres trwania realizacji zamówienia.  

 

Pozostałe warunki spełniania kryterium:  

I. Wyżej wskazana osoba musi byś zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres trwania okresu 

realizacji zamówienia (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) w wymiarze 

minimum ½ etatu, co odpowiada min. 80 godzinom pracy.  

II. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do 

zatrudnienia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy co najmniej 1 osoby z wyżej 

wymienionych grupy (jeśli takiej osoby nie zatrudnia w dniu składania oferty) oraz do przedłożenia 

Zamawiającemu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie takiej osoby 

(poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy która powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania) oraz 

dokumentu potwierdzającego status osoby (orzeczenie o niepełnosprawności, skierowanie z PUP lub 

inne).  

III. Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia uprawniony będzie do kontroli spełniania przez 

Wykonawcę zatrudniania wyżej wymienionej osoby. Wykonawca będzie zobowiązany do składania 

oświadczeń potwierdzających spełnianie aspektów społecznych wraz z okresowymi fakturami za 

wykonane usługi.  
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IV. W przypadku zmian w zatrudnieniu, dokumentacja dotycząca zatrudnienia nowej osoby oraz 

potwierdzająca statusu nowozatrudnionej osoby musi zostać złożona wraz z fakturą wystawioną za 

okres, w którym wystąpiły zmiany w zatrudnieniu.  

V. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt 

zatrudniania ww. osoby.  

VI. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez 

Zamawiającego osoby w ramach Kryterium b) pkt. 2), Wykonawca będzie zobowiązany do 

zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia 

za jeden dzień, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby dni 

niezatrudniania pracownika. Jeżeli okres niezatrudniania pracownika w całym okresie realizacji 

zamówienia będzie krótszy niż jeden miesiąc (21 dni roboczych) Wykonawca nie będzie 

zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej.  

VII. W przypadku gdy Wykonawca, mimo złożonego w Formularzu ofertowym zobowiązania, nie 

skieruje do realizacji zamówienia osoby/osób spełniających definicję kryterium, Zamawiający może 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 

nałożyć karę umowną zgodnie z zapisami w umowie. 

4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. 

5. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszym rozeznaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria wyboru (sumę punktów przyznanych za kryterium a oraz b), podpisując umowę, której 

projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego rozeznania.  

 

VIII. Osoba do kontaktów w przedmiotowej sprawie: Monika Strus-Bilska, tel.: 41 230 23 10,  

e-mail: biuro@fundacja-cel.pl,  

 

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

• odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, 

• zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

• zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 

• żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania, 

• wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.    

 

 

X. Istotne postanowienia, umowy:  określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 

rozeznania rynku.  

a. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:  

i. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia; 

ii. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 

realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 

http://www.fundacja-cel.pl/
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iii. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących RPOWŚ lub 

wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w 

zakresie sprawozdawczości; 

iv. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób 

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez strony. 

 

XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem ofertowym - 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. 

Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce; 

▪ kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji Centrum Europy Lokalnej jest 

możliwy poprzez e-mail: iod@fundacja-cel.pl, telefon 41 230-23-10; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem nr 3/2021/75 z dnia 25.11.2021 r. prowadzonym w ramach rozeznania rynku; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania prowadzonego w ramach zasady konkurencyjności w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

prowadzonego w ramach zasady konkurencyjności,  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym związanym z udziałem w procedurze udzielenia zamówienia w ramach zasady 

konkurencyjności; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości przyjęcia oferty 

przez Zamawiającego;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę 

Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata  2014-2020, mającego siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w trakcie realizacji 

projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo” jak i po jego zakończeniu; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * 
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ** 

http://www.fundacja-cel.pl/


   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Projekt „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo” numer RPSW.08.05.01-26-0011/20 realizowany w ramach RPO WŚ 2014-2020 

na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 

 

Fundacja CEL 

ul. Krakowska 8/10, 25-029 Kielce 

tel. 41 230-23-10 

www.fundacja-cel.pl 

 

 

 

** Wyjaśnienie: 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. 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− 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.  

  

XII. Osoba do kontaktów: Monika Strus -Bilska, tel. 41 2302310. 

 

XIII. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających – Zamawiający przewiduje 

możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości 

zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone w przypadku zwiększenia ilości osób objętych 

wsparciem. 

 

XIV. Załączniki: 

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:  

Załącznik 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik 2 – Oświadczenie o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 

Załącznik 3 – Wzór umowy 

Załącznik 4 – Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa. 

         

         

 

http://www.fundacja-cel.pl/

