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Racibórz, 07.08.2020 

 

Zapytanie dotyczące wyłonienia prowadzącego warsztaty kulinarne w ramach projektu 

„Biblioteka bez barier” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

Informacje o projekcie:  
Tytuł projektu: Biblioteka bez barier 

Fundusz: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Wartość projektu: 701 937,50 PLN 

Wartość dofinansowania: 666 840,62 PLN 

Beneficjent: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu 

Okres realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2021 

Opis projektu:  

Biblioteka bez barier to projekt stawiający za cel wzrost potencjału społecznego i 

zawodowego społeczności zamieszkującej obszar rewitalizowany Raciborza w trzech 

krokach: po pierwsze indywidualna aktywizacja uczestników, po wtóre ich integracja ze 

środowiskiem, także spoza obszaru rewitalizacji, a po trzecie rozwój kompetencji, 

kwalifikacji i predyspozycji zawodowych. Projekt, realizując program aktywności lokalnej, w 

oparciu o Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz, obejmuje wsparciem w 

szczególności osoby niepełnosprawne i ich najbliższych, seniorów, młodzież, osoby 

bezrobotne i bierne zawodowo, na podstawie opracowanych ścieżek reintegracji. W projekcie 

likwidowane są nie tylko bariery techniczne, finansowe i organizacyjne w dostępie do usług 

aktywnej integracji, ale przede wszystkim mentalne, decydujące o konieczności 

przeprowadzenia rewitalizacji społecznej. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu 

ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Procedurą udzielania zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu” i nie podlega 

ustawie prawo zamówień publicznych. 

 

OPIS ZAMÓWIENIA 

 

Miejsce realizacji zadania: 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu 

47-400 Racibórz, ul. Kasprowicza 12 
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Zakres czynności: 

- prowadzenie warsztatów kulinarnych 

- zapewnienie materiałów (produktów żywnościowych, naczyń itp.) niezbędnych do 

przeprowadzenia warsztatów 

 

Liczba godzin do realizacji: 

- ok 3 godzin warsztatów  

 

Liczba uczestników (dot. warsztatów): 

- Max. 15 osób w grupie  

 

Odbiorcy: 

Uczestnicy projektu „Biblioteka bez barier”: seniorzy 

 

Czas realizacji: 

- Warsztaty miałyby być przeprowadzone w okresie od momentu podpisania umowy do 

31.08.2021 

 

Warunki płatności: 

- płatność na podstawie rachunku lub faktury (14 dni od daty dostarczenia), na podstawie 

umowy o świadczenie usług lub umowy zlecenie 

 

Wykonawca deklaruje gotowość do przeprowadzenia warsztatów w terminach i wymiarze 

godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. Termin realizacji usługi nie może 

przekroczyć 7 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na usługę przez 

Zamawiającego. 

Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem 

warsztatów (np. koszt materiałów dydaktycznych, noclegi, dojazdy, wyżywienie). 

Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w grupie warsztatowej może 

ulec zmniejszeniu/zwiększeniu. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYMAGANIA STAWIANE 

WYKONAWCOM 

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące osobami o niżej określonych 

kwalifikacjach: 

- osoby posiadające niezbędną wiedzę i wykształcenie  

- posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia warsztatów kulinarnych 

- gotowość do realizacji usługi w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia 

zapotrzebowania na warsztaty przez Zamawiającego. 
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KRYTEIUM OCENY OFERTY 

Złożone oferty będą rozpatrywane przy zastosowaniu kryterium ceny brutto (za warsztat). 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert: 18.08.2020 do godz. 10.00 

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Miejskiej i Powiatowej 

Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 

Racibórz lub przesłać mailowo na adres biblioteka@biblrac.pl 

Administrator i Inspektor ochrony danych 

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. 

Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: 

bip.slaskie.pl. 

Administrator wyznaczył osobę do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych 

(inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl. 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Miejska i 

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 

47-400 Racibórz (beneficjent Projektu). 

Przetwarzający wyznaczył osobę do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych 

(inspektor ochrony danych osobowych), adres email: iodo@biblrac.pl.  

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podstawa 

prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa 

w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa: 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 

r. poz. 1579 ze zm.), 

 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126) 

 ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze 

zm.). 

 umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna 

będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

 

mailto:kancelaria@slaskie.pl
file:///C:/Users/idczakt/AppData/Local/Temp/daneosobowe@slaskie.pl
mailto:iodo@biblrac.pl
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Okres przechowywania danych 

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

Informacja o odbiorcach danych: 

1. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, 

gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.  

2. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić 

jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności 

zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.)  

3. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem 

o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi zawarto umowy lub 

porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych 

w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym 

odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi 

danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 

4. Odbiorcą danych może być także Zarząd Województwa Śląskiego (Instytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Biblioteka 

bez barier”, którego dotyczy zamówienie. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą 

wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. 
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Załącznik do zapytania ofertowego – warsztaty kulinarne 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Adres, dane kontaktowe Wykonawcy …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko prowadzącego warsztaty ………………………………………………….. 

  

Cena (w PLN, za usługę brutto, za warsztat)  

 

  

Oświadczam, że: 

1. Spełniam wszystkie warunki wymagane w zapytaniu ofertowym. 

2. Załączam dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym. 

3. Zobowiązuje się w przypadku przyznania mi zamówienia, w ramach Zapytania 

ofertowego do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oferty oraz załączonych do 

niego dokumentach odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (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), zapoznałem się z informacja o przetwarzaniu 

danych osobowych.  

 

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

 Miejsce, dnia Czytelny podpis Wykonawcy 

 

 


