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Kraków, 25.05.2022 r.  
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2022/RATIO 
 
w ramach projektu „RATIO- Działania regionalne na rzecz wprowadzenia innowacji do programów 

operacyjnych” /Regional Actions to Innovate Operational Programmes/ realizowanego w ramach 
programu INTERREG Europa finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY  
 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa NIP: 5220001895  
Ośrodek regionalny realizujący projekt:  
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków 
NIP: 5220001895 tel. 12 633 51 54  
e-mail: mistia@mistia.org.pl  
adres strony internetowej: www.mistia.org.pl 
 
II. INFORMACJA O PROJEKCIE  
 
Projekt RATIO- Regional actions to innovate operational programmes/Działania regionalne na rzecz 

wprowadzenia innowacji do programów operacyjnych (INTERREG EUROPA)  realizowany jest                          

w partnerstwie 8 instytucji międzynarodowych w tym FRDL MISTiA Kraków w okresie od 1.10.2021 do 

30.09.2022 r. Celem projektu jest identyfikacja  regionalnych mechanizmów wspierających  małe                          

i średnie przedsiębiorstwa z obszarów wiejskich i terenów o małej gęstości zaludnienia                                           

w przezwyciężaniu negatywnych skutków COVID -19.  

 
III. OPIS PRRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu na warsztat regionalny, który odbędzie się w 
dniu 7 czerwca 2022 r. w godzinach od 10.00-13.00 w Krakowie pod adresem: Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości, ul.  Jasnogórska 11, 31-358 Kraków. Catering dla 15 osób powinien obejmować: 
przekąskę wytrawną, przekąskę słodką, wodę i sok.  
 
 

IV. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  
 
1. Oferta musi być sporządzona na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającym wszystkie wymagane w nim informacje wraz    
z oświadczeniami 

 
2. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,                  

w tym VAT 

mailto:mistia@mistia.org.pl
http://www.mistia.org.pl/
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3. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/ne do 
reprezentacji Wykonawcy 

4. Przedmiot zapytania ofertowego to 1 część. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych 
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert 

w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski 
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 
7. Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert:  
 

• w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres mailowy: 
mistia@mistia.org.pl Wymagane załączniki powinny zostać uzupełnione, podpisane                                 
a następnie zeskanowane w sposób czytelny i po zeskanowaniu przesłane w formie 
elektronicznej.  

 

• pocztą tradycyjną na adres: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego                                           
i Administracji, ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków 

 
8. Termin składania ofert upływa 02.06.2022 r. o godz. 15.00 Oferty złożone po terminie zostaną 

odrzucone 
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
10. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną (zawiązując konsorcjum), w tym przypadku podmioty 

te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 
11. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich                  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia 
umowy 

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty 
pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie umocowanie do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

13. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r.                     
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone                    
w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa". Stosowne zastrzeżenie, co do 
tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na Formularzu Ofertowym. W sytuacji 
zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do 
oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy 
przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na 
wniosek uczestników postępowania.  

 
V. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA  
 
Dawid Hoinkis – 12 633 51 54 
dawid.hoinkis@mistia.org.pl 

 
VI. WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Wykonawca akceptuje treść zapytania – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania 
2. O udzielenie zamówienia mogą ̨ubiegać się ̨Wykonawcy, którzy nie podlegają ̨wykluczeniu oraz 

spełniają ̨warunki udziału w postępowaniu 

mailto:mistia@mistia.org.pl
mailto:dawid.hoinkis@mistia.org.pl
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3. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu na podstawie złożonego przez wykonawcę ̨ oświadczenia i dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią ̨
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu  

4. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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:  

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

prawa lub nie został określony przez IZ PO;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa                  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

5. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą złożyć 
wraz z ofertą następujące oświadczenie: Oświadczenie, iż Wykonawca nie jest powiązany                              
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 
VII. WYMAGANE DOŚWIADCZENIE 
 
Jako niezbędne doświadczanie wymagane jest prowadzenie działalności gastronomicznej.   
 
 
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
 

a) Wykonawca spełnia kryteria opisane w punkcie 4 
b) Proponowana przez Wykonawcę cena (100%)- 100 pkt. 

Maksymalnie 100 pkt.  
 

Zamawiający dokona oceny na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o ww. 
kryteria posługując się następującymi zasadami: 
 

a) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy spełnieniu wszystkich warunków 
opisanych w pkt 4 zapytania ofertowego oferowała będzie najniższą cenę- uzyska największą 
liczbę punktów 

b) jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia 
umowy z Zamawiającym , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny 

c) wyniki postępowania zostaną opracowane w protokole. Protokół zostanie udostępniony 
Oferentom na ich prośbę i przesłany na adres mailowy za pośrednictwem poczty elektronicznej 
wskazanej w ofertach.  
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IX. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom 
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Istnienie takiego powiązania jest podstawą 
do wykluczenia Wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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:  

 
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 drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
2. Z postępowania wyklucza się również wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje 

mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania.  
 
X. DODATKOWE WARUNKI  
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia w przypadku, gdy środki 

na  realizację zadania zaproponowane przez oferentów przewyższają środki zaplanowane                           
w budżecie Projektu 

2. Przed zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji cenowych             
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W wyniku negocjacji może 
zostać ustalona cena niższa niż wskazana w ofercie, nie może jednak zostać ustalona cena wyższa 
niż wskazana w ofercie 

3. Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 14 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy                                     
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną, najwyższą liczbę punktów 

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na 
niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.  

5. Jeżeli wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru 
Oferenta, który uzyskał następną w kolejności najwyższą ilość punktów.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie 
postępowania.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wzoru umowy. 
8. Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez wybrania żadnej oferty i bez podawania 

przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  
 
XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
Załącznik nr 3 – Wzór umowy  
 
 
 

/-/ Wojciech Odzimek  
DYREKTOR FRDL MISTiA 
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Załącznik nr 1 Formularz oferty 
Nr zapytania ofertowego 4/2022/RATIO 
 
 

FORMULARZ OFERTY 

 
1. WYKONAWCA 

 
Nazwa Wykonawcy 
................................................................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy 
................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
PESEL lub NIP ............................................ 
Tel  ............................................. 
E-mail ........................................ 
 
Osoba do kontaktu w sprawie oferty:………………………………................. 
 
 
 

2. OFERTA 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2022/RATIO dotyczące  zapewnienia cateringu na warsztat 

regionalny, który odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. w godzinach od 10.00-13.00 w Krakowie pod 

adresem: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul.  Jasnogórska 11, 31-358 Kraków. Catering dla 

15 osób będzie obejmować: przekąskę wytrawną, przekąskę słodką, wodę i sok.  

 

 

Składam(-y) ofertę na realizację przedmiotu zamówienia: 

 

Słownie wartość ogółem brutto (w tym VAT) :  
 
…………………………………………………………………………………………..zł 
 
 
Osobą (-ami) odpowiedzialnymi za dokonanie analizy będzie (-ą): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
którego (-chy) życiorysy załączone zostają do oferty.  
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1. OŚWIADCZENIA 

 
1. Oświadczam(-y), iż złożona przeze mnie (przez nas) oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte 

w zapytaniu ofertowym  

2. Oświadczam(-y), że uzyskałem(-liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty 

3. Oświadczam(-y), że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w 
postępowaniu 

4. Wyrażam(-y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych na potrzeby niniejszego 
rozeznania 

5. Oświadczam(-y), że zapoznałem(-liśmy) się z wzorem umowy i zobowiązuję(-emy) się,                            
w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w zapytaniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Świadomy/a(-i) odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję(-emy), iż 
dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą. 

 

 
 
 
 
 
 
_____________________,dnia _______________ 
(Miejscowość)    (Data) 

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy 
(Oferenta) 
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OŚWIADCZNIE 

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie, w celach 
nawiązywania kontaktu w zakresie współpracy w przyszłości z Administratorem - Fundacją Rozwoju 
Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 
Warszawa. 
 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie, w celach 
związanych i wynikających z zawartej z Administratorem - Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. 
Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, umowy 
zlecenie/dzieło/współpracy.  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(data i podpis ) 
 

INFORMACJA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt 
mailowy pod adresami:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie:  kadry@frdl.org.pl 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej –  Podlaskie Centrum Białystok: frdl-pc@frdl.bialystok.pl 
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL Bydgoszcz: info@bydgoszcz-frdl.pl 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku: biuro@gdansk.frdl.pl 
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej w Katowicach:biuro@okst.pl 
Świętokrzyskie Centrum FRDL w Kielcach: centrum@frdl.kielce.pl 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 
w Krakowie: mistia@mistia.org.pl 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie:info@frdl.lublin.pl 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi: biuro@frdl-lodz.pl 
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej:biuro@opole.frdl.pl 
FRDL – Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie:post@frdl.rzeszow.pl 
Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: centrum@frdl.szczecin.pl 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze: biuro@frdl.mazowsze.pl 
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej 
Biuro FRDL we Wrocławiu: biuro@okst.pl 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze:sekretariat@frdl.org 
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2. Administrator w związku z uczestnictwem w webinariach oraz wideokonferencjach będzie 
przetwarzał następujące rodzaje danych osobowych:  adres email,  imię, nazwisko, oznaczenie 
pracodawcy, stanowisko służbowe, Pani/Pana głos, o ile będzie udostępniony, a Pani/Pan 
wykorzysta funkcjonalność dokonywania wypowiedzi  w trakcie webinarium bądź 
wideokonferencji, Pani/Pana wizerunek, o ile będzie udostępniony, a Pani/Pan wykorzysta  
funkcjonalność udostępnienia wizerunku w trakcie webinarium bądź wideokonferencji,  Inne 
dane, które Pani/Pan udostępni podczas trwania webinarium bądź wideokonferencji –                           
w formie tekstowej, graficznej bądź jakiejkolwiek innej technicznie dostępnej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach: 
a) nawiązania kontaktu w celu zawarcia z Panią/Panem umowy 

zlecenie/dzieło/współpracy, na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
b) związanych i wynikających z zawartej z Panią/ Panem umowy zlecenie w oparciu zgodę 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
c) wykonania zawartej z Panią/Panem umowy współpracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO, 
d) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,  
e) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz 
ochrony osób i mienia należącego do Administratora, 

f) nawiązywania kontaktu w zakresie współpracy w przyszłości z Administratorem, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz 
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora: pracownikom                                        
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania 
swoich obowiązków, podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych                    
w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających 
naszą działalność tj do prowadzenia rozliczeń, księgowości, działalności marketingowej oraz 
udostępniającym platformę do przeprowadzenia telekonferencji, spotkań online, konferencji 
wideo, webinariów, podmiotom audytującym naszą działalność, bankom w przypadku 
konieczności prowadzenia rozliczeń. 

5. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(EOG). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy 
realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, marketingowych, 
podmioty te mogą działać poza EOG, co może powodować przekazywanie danych poza obszar 
EOG. Dane będą należycie chronione w oparciu zawarte z nami tzw. Standardowe klauzule 
umowne  zaakceptowane przez Komisję Europejską. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w: 
a) pkt 2 b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie w tym celu, 
b) pkt 2 b) będą przechowywane przez okres wykonywania zawartej z Panią/Panem 

umowy, bądź do czasu wycofania przez Pana zgody na przetwarzanie w tym celu, 
c) pkt 2 c) będą przechowywane przez okres wykonywania zawartej z Panią/ Panem 

umowy, 
d) pkt 2 d) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych, 
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e) pkt 2 e) będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób 
lub mienia należącego do Administratora, bądź przez okres niezbędny do ustalenia, 
obrony lub dochodzenia roszczeń, 

f) pkt 2 f) będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności statutowej przez 
Administratora, bądź do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w 
tym celu. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana 
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia 
danych. Prawo można zrealizować  osobiście, korespondencyjnie lub na adres mailowy 
wskazany w pkt 1. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w zakresie pkt 2 a) i f) w każdym 
czasie.  Prawo można zrealizować  osobiście, korespondencyjnie lub na adres mailowy 
wskazany w pkt 1. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego                 
w pkt 2 e) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło 
być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności, w szczególności 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo można zrealizować  osobiście, 
korespondencyjnie lub na adres mailowy wskazany w pkt 1. 

10. Na działania Administratora przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) i f) jest dobrowolne 
i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy, ale ich 
niepodanie uniemożliwi nawiązanie kontaktu. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) jest dobrowolne                  
i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy. 

13. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 c)-e) jest niezbędne do realizacji zawartej 
z Panią/Panem umowy, bądź jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązany do ich 
podania, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej z Panią/Panem umowy. 

14. W stosunku do Pani/Pana  nie będą podejmowanie czynności polegające na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(data i podpis ) 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy 
Nr zapytania ofertowego 4/2022/RATIO 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

 
 

Niniejszym oświadczam, że   
………………………………………………………………………………...................................................................  

(dane Wykonawcy) 
 

podlega/nie podlega* wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie określone w Zapytaniu ofertowym nr 
4/2022/RATIO z uwagi na powiązania kapitałowe lub osobowe z FRDL MISTiA, osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w jej imieniu oraz osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane 
z przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy lub wykonawcy. Nie występują pomiędzy 
............................................................/(dane Wykonawcy) a FRDL MISTiA oraz powyżej wskazanymi 
osobami żadne wzajemne powiązania, w szczególności polegające 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 IZ PO;  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika, 

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

 
 
 
 
 …………………………………………                                               …..………………………….………………… 
          data i miejscowość                                                                 Czytelny podpis  osoby upoważnionej  
                                                                                                                       do podpisania Oświadczenia 
                                                                                                                                                                    
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 Wzór umowy 
Nr zapytania ofertowego 4/2022/RATIO 

 
 

UMOWA ……….. 

(wzór) 

 

Niniejsza umowa (dalej jako: „umowa”) została zawarta w dniu ………….. r.  pomiędzy: 

Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego  

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji  

ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków 

NIP: 5220001895  

tel. 12 633 51 54  

e-mail: mistia@mistia.org.pl  

reprezentowaną przez: …………………………………………………… 

zwana dalej „Nabywcą” 

 

a 

 

Nazwa Wykonawcy……….………………  

Adres……………………………………………… 

NIP………………………………………………… 

PESEL (jeżeli dotyczy)………………………………… 

Dane do kontaktu……………………………………… 

reprezentowanym przez: ………………………………. 

zwany dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1 

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienie cateringu na 

warsztat regionalny, który odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. w godzinach od 10.00-13.00 w 

Krakowie pod adresem: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul.  Jasnogórska 11, 31-358 

Kraków. Catering dla 15 osób powinien obejmować: przekąskę wytrawną, przekąskę słodką, 

wodę i sok.  

2. W przypadku, gdy prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wymaga przetwarzania danych 

osobowych, których administratorem jest Nabywca, Nabywca niniejszym powierza Wykonawcy 

przetwarzanie tych danych w zakresie i celu niezbędnym do wykonania umowy. Przed 

rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, Wykonawca podejmie środki zabezpieczające 

dane osobowe, zgodnie 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 

mailto:mistia@mistia.org.pl
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE L 119/1), ustawy o ochronie danych osobowych i innych właściwych przepisów; 

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie 7 czerwca 2022 r.  o 

godzinie 9.45 pod adresem: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul.  Jasnogórska 11, 31-358 

Kraków. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z najlepszą wiedzą  

i starannością wymaganą przy dziełach tego rodzaju.  

2. Nabywca i Wykonawca zobowiązują się wzajemnie informować o problemach powstałych  

w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom bez zgody 

Nabywcy udzielonej w formie pisemnej. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie umowy Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie umowne w kwocie: ……………. zł 

brutto (w tym VAT) (słownie: ……………..  złotych) na konto nr: 

……………………………………………………………. 

w banku ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Płatność tytułem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zatwierdzonego protokołu i dostarczonego Nabywcy 

rachunku.  

3. Za termin dokonania płatności przyjmuje się datę złożenia dyspozycji przelewu w banku 

Nabywcy. 

§ 4 

1. Strony oświadczają, iż treść niniejszej umowy ma charakter poufny i nie może być udostępniona 

osobom trzecim. 

2. Strony oświadczają, iż wszelkie informacje handlowe, techniczne, technologiczne, finansowe,  

i organizacyjne, które zostały ujawnione stronom w celu wykonania umowy, a nie zostały 

ujawnione do wiadomości publicznej, stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących 

tajemnicę drugiej Strony, bądź określonych przez którąkolwiek ze Stron jako poufne,  

a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. W tym zakresie każda ze Stron 

zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim uzyskanych w związku z wykonaniem 

Umowy dokumentów i informacji, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ujawnienie będzie konieczne na 
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podstawie właściwych przepisów prawnych lub będzie bezpośrednio służyło wykonaniu umowy. 

Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie znanych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Wykonawcę, 

zgodnie z art. 6 ust 1 lit a, b 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 (Dz. Urz. UE L 119/1), ustawy o ochronie danych osobowych i innych 

właściwych przepisów i oświadcza, że został poinformowany o uprawnieniach przysługujących 

mu na podstawie tego rozporządzenia  oraz o celu w jakim dane są te przetwarzane. 

 

§ 5 

1. Strony oświadczają, że spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą się starały 

rozwiązywać w drodze polubownych negocjacji. Natomiast jeśli sporu nie uda się w ten sposób 

rozstrzygnąć, spór będzie poddany do rozstrzygnięcia przed sąd powszechny. Sądem właściwym 

do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Nabywcy. 

2. Wszelkie uzgodnienia ustne, pisemne lub zawarte w innej formie przed podpisaniem niniejszej 

Umowy zostają w całości zastąpione niniejszą umową, 

3. Niniejsza umowa może zostać zmodyfikowana lub zmieniona wyłącznie w formie pisemnej 

zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

4. W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, pozostałe 

postanowienia pozostaną ważne i skuteczne. W takim przypadku, postanowienie niniejszej 

umowy, które okazało się nieważne, zostanie uznane za zmienione w taki sposób, jaki umożliwia 

realizację zamierzeń stron oraz celów ekonomicznych i prawnych, które strony pragnęły 

osiągnąć poprzez nieważne postanowienie.  

5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie, a dotyczących jej przedmiotu mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 2021 poz. 1062), a także przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020 poz 1740 ze zm).  

6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Podpisy stron: 

 

  

               (Nabywca)                                                                                                              (Wykonawca) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrxgazdgmrqgm4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgm4tani
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Załącznik nr 1 Kwestionariusz danych osobowych 
 

Kwestionariusz danych osobowych 

Nazwisko:  
Imię (imiona): 
Data urodzenia:  
PESEL:  
NIP: 
Adres zamieszkania:  
Telefon:                                     Email:  
 
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania):  
 

Oświadczam, że powyższe oświadczenie jest zgodne z prawdą. 
 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie, w celach 
nawiązywania kontaktu w zakresie współpracy w przyszłości z Administratorem - Fundacją Rozwoju 
Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 
Warszawa. 
 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie, w celach 
związanych i wynikających z zawartej z Administratorem - Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. 
Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, umowy 
zlecenie/dzieło/współpracy.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(data i podpis osoby składającej kwestionariusz) 

 
INFORMACJA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 
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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

15. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt 
mailowy pod adresami:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie:  kadry@frdl.org.pl 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej –  Podlaskie Centrum Białystok: frdl-pc@frdl.bialystok.pl 
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL Bydgoszcz: info@bydgoszcz-frdl.pl 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku: biuro@gdansk.frdl.pl 
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Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej w Katowicach:biuro@okst.pl 
Świętokrzyskie Centrum FRDL w Kielcach: centrum@frdl.kielce.pl 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 
w Krakowie: mistia@mistia.org.pl 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie:info@frdl.lublin.pl 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi: biuro@frdl-lodz.pl 
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej:biuro@opole.frdl.pl 
FRDL – Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie:post@frdl.rzeszow.pl 
Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: centrum@frdl.szczecin.pl 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze: biuro@frdl.mazowsze.pl 
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej 
Biuro FRDL we Wrocławiu: biuro@okst.pl 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze:sekretariat@frdl.org 

16. Administrator w związku z uczestnictwem w webinariach oraz wideokonferencjach będzie 
przetwarzał następujące rodzaje danych osobowych:  adres email,  imię, nazwisko, oznaczenie 
pracodawcy, stanowisko służbowe, Pani/Pana głos, o ile będzie udostępniony, a Pani/Pan 
wykorzysta funkcjonalność dokonywania wypowiedzi  w trakcie webinarium bądź 
wideokonferencji, Pani/Pana wizerunek, o ile będzie udostępniony, a Pani/Pan wykorzysta  
funkcjonalność udostępnienia wizerunku w trakcie webinarium bądź wideokonferencji,  Inne 
dane, które Pani/Pan udostępni podczas trwania webinarium bądź wideokonferencji –                           
w formie tekstowej, graficznej bądź jakiejkolwiek innej technicznie dostępnej. 

17. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach: 
g) nawiązania kontaktu w celu zawarcia z Panią/Panem umowy 

zlecenie/dzieło/współpracy, na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
h) związanych i wynikających z zawartej z Panią/ Panem umowy zlecenie w oparciu zgodę 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
i) wykonania zawartej z Panią/Panem umowy współpracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO, 
j) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,  
k) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz 
ochrony osób i mienia należącego do Administratora, 

l) nawiązywania kontaktu w zakresie współpracy w przyszłości z Administratorem, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

18. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz 
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora: pracownikom                                        
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania 
swoich obowiązków, podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych                    
w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających 
naszą działalność tj do prowadzenia rozliczeń, księgowości, działalności marketingowej oraz 
udostępniającym platformę do przeprowadzenia telekonferencji, spotkań online, konferencji 
wideo, webinariów, podmiotom audytującym naszą działalność, bankom w przypadku 
konieczności prowadzenia rozliczeń. 



  
 

 

 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji 

ul. Floriańska 31 
31-019 Kraków 

tel.: +48 12 633 51 54 
mistia@mistia.org.pl 
www.mistia.org.pl  

 

19. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(EOG). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy 
realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, marketingowych, 
podmioty te mogą działać poza EOG, co może powodować przekazywanie danych poza obszar 
EOG. Dane będą należycie chronione w oparciu zawarte z nami tzw. Standardowe klauzule 
umowne  zaakceptowane przez Komisję Europejską. 

20. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w: 
g) pkt 2 b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie w tym celu, 
h) pkt 2 b) będą przechowywane przez okres wykonywania zawartej z Panią/Panem 

umowy, bądź do czasu wycofania przez Pana zgody na przetwarzanie w tym celu, 
i) pkt 2 c) będą przechowywane przez okres wykonywania zawartej z Panią/ Panem 

umowy, 
j) pkt 2 d) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych, 
k) pkt 2 e) będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób 

lub mienia należącego do Administratora, bądź przez okres niezbędny do ustalenia, 
obrony lub dochodzenia roszczeń, 

l) pkt 2 f) będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności statutowej przez 
Administratora, bądź do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w 
tym celu. 

21. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana 
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia 
danych. Prawo można zrealizować  osobiście, korespondencyjnie lub na adres mailowy 
wskazany w pkt 1. 

22. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w zakresie pkt 2 a) i f) w każdym 
czasie.  Prawo można zrealizować  osobiście, korespondencyjnie lub na adres mailowy 
wskazany w pkt 1. 

23. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego                 
w pkt 2 e) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło 
być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności, w szczególności 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo można zrealizować  osobiście, 
korespondencyjnie lub na adres mailowy wskazany w pkt 1. 

24. Na działania Administratora przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

25. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) i f) jest dobrowolne 
i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy, ale ich 
niepodanie uniemożliwi nawiązanie kontaktu. 

26. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) jest dobrowolne                  
i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy. 

27. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 c)-e) jest niezbędne do realizacji zawartej 
z Panią/Panem umowy, bądź jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązany do ich 
podania, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej z Panią/Panem umowy. 

28. W stosunku do Pani/Pana  nie będą podejmowanie czynności polegające na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


