Zamawiający:
Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa sp. z o.o.
(dawniej: ”Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji”)
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
NIP 735-155-21-54

OFERTA na usługi cateringowe dla żłobka Lokomotywa II we Wrocławiu
Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ulica: …………………………………………………………………………….. kod i miejscowość: …………………………………….
NIP: …………………………………………………………………….., REGON lub KRS: …………………………………………………..
Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………………………………………………….
Tel.: …………………………………………………………. E-mail: …………………………………………………………………………….

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/2019/LOKOMOTYWA II z dnia 16 maja 2019 r. składam/y
następującą ofertę:
1. Cena brutto za realizację usługi:
Cena brutto: I i II śniadanie
Cena brutto zupa i drugie danie:
Cena brutto podwieczorek:
Łącznie cena brutto za całodzienne wyżywienie:
Łącznie cena brutto za całość zamówienia liczona
wg wzoru:
20 dzieci x 21 dni x 19 m-cy x ………………… kwota
brutto całodziennego wyżywienia
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2. Dane dotyczące spełnienia kryterium dostępu KLAUZULA SPOŁECZNA (należy wykreślić
oświadczenia nie dotyczące Oferenta i podpisać jedynie oświadczenie dla spełnienia
wybranego warunku dostępu do udziału w postepowaniu – JEŚLI DOTYCZY):
WARUNEK DOSTEPU DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
WARUNEK 1:
Oświadczam, że składając ofertę w odpowiedzi na postepowanie
reprezentuję zakład pracy chronionej.
WARUNEK 2:
Oświadczam, ze spełniam warunek zatrudniania osób
niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób młodocianych, osób
pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, mających
trudności w integracji ze środowiskiem, osób z zaburzeniami
psychicznymi, osób bezrobotnych, osób, które uzyskały status uchodźcy,
osób będących członkami mniejszości znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji w liczbie stanowiącej co najmniej 30% wszystkich zatrudnianych
pracowników instytucji/firmy, która reprezentuję.
WARUNEK 3:
Oświadczam, że do realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej 1 osobę
bezrobotną na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy,
zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu
kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ
zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w
analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Wyżej wskazana osoba musi być zatrudniona
nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.

PODPIS OFERENTA

.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego, w pełni akceptuję jego treść, nie
wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i
zobowiązuję się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w Zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam, że posiadam/-my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadam/-my aktualne zezwolenia Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań, higieniczno-zdrowotnych do
żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu, które dołączam w postaci
skanu/kserokopii do oferty.
5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.
Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo osobowych (Załącznik nr 2),
2) Kserkopie/skany decyzji pozwalających na prowadzenie tego rodzaju działalności,
2) Materiały dodatkowe (referencje, jadłospisy, inne).

…………………………………………………………………
Data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej
osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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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”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa Sp. z o.o., (dawniej: Rafał Leśniak
Małopolskie Centrum Edukacji), ul Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój;

inspektorem ochrony danych osobowych w Małopolskim Centrum Edukacji Lokomotywa Sp. z o.o., jest Adriana Żur, kontakt do
inspektora danych osobowych: mailowo: iod@malopolska.edu.pl, pisemnie na adres Administratora;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na
usługi cateringowe dla Żłobka Lokomotywa II
we Wrocławiu;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione przez Administratora;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania oferty, następnie w przypadku wybrania Pani/Pana na stronę
umowy oraz po jej zakończeniu, w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi
przepisami;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem obowiązkowym
wynikającym z przeprowadzenia i rozstrzygnięcia oferty;

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;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− 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 ;
− 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:
− 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.
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