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Kraków, dnia 29.04.2022 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Przedmiot zamówienia: 

Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej dla ok. 25 osób na potrzeby 

szkoleń dla kadry merytorycznej i zarządzającej JST w 2022 r. Zamówienie realizowane w 

ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Zamówienie 

realizowane w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-

2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; 

Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 

 ul. Podole 60 

 30-394 Kraków 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień 

w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie” w trybie zapytania 

ofertowego z publikacją na BIP oraz w Bazie Konkurencyjności. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej 

konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy 

dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania 

obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmuje zapewnienie usługi cateringowej dla ok. 25 osób na potrzeby 

szkoleń dla kadry merytorycznej i zarządzającej JST w 2022 r. Zamówienie realizowane 

jest w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. 

 

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, tj. Kraków, ul. Podole 60.  

 

Podajemy daty planowanych szkoleń: 

17, 18, 19, 26 maja 2022 r. – 4 szkolenia 

7, 9, 22, 23 czerwca 2022 r. – 4 szkolenia 

4, 5, 11, 12 października 2022 r. – 4 szkolenia 

15, 16, 22, 23, 30 listopad 2022 r. – 5 szkoleń 

1, 6, 7 grudnia 2022 r. – 3 szkolenia 

 



 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

2 

 

Razem 20 szkoleń. Podane powyżej terminy mogą ulec zmianie wskutek nieprzewidzianych 

okoliczności. O zmianie terminu Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 14 dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

Wykonawca w ramach wizyty zapewni dla uczestników: 

 

Usługę cateringową na którą składa się: 

- przerwa kawowa ciągła: 

• napoje: świeżo parzona kawa z ekspresu ciśnieniowego (ekspres zapewniony 

na miejscu szkolenia przez Wykonawcę do swobodnego korzystania), mleko, 

herbata, cytryny, cukier, woda mineralna, soki owocowe – 2 rodzaje,  

• kruche ciasteczka, owoce sezonowe (2 rodzaje), ciasto – 2 rodzaje  

- lunch (zupa i II danie - 2 rodzaje, w tym jedno bezmięsne oraz 2 surówki); 

- stoliki koktajlowe (6 szt.) 

- zastawa szklana i porcelanowa 

- obrusy w kolorze czarnym lub szarym 

 

Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 3 wersje menu do wyboru, najpóźniej na 7 dni 

przed planowanym szkoleniem. Ostateczny wybór menu należy do Zamawiającego. 

 

Zapotrzebowanie ilościowe może wahać się w zależności od ilości zgłoszeń uczestników na 

dane szkolenie, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej 

lub większej ilości porcji/1 os. Nie będzie to jednak mniej niż 14 osób. Ostateczną ilość 

osób Zamawiający poda na 3 dni przed planowanym szkoleniem. 

 

 

CPV:  

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

5. Termin lub okres wykonania zamówienia: maj – grudzień 2022 r. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  

 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki: 

a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,  

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

c) posiadają zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia, 

d) nie posiadają powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, 

e) nie naruszyli w sposób zawiniony swoich obowiązków zawodowych, 

f) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
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przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835). 

 

 

Sposób oceny wymagań określonych w ppkt a, c i d, f:  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawartych w ppkt a, c, d i f powyżej 

odbędzie się w formule spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń złożonych przez 

Wykonawcę w treści oferty. 

 

Sposób oceny wymagań określonych w ppkt b: 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do realizacji zamówienia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 4 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie – zrealizowali minimum 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze 

stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze, 

stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę polegającą na zapewnieniu usługi 

cateringowej obejmującej minimum: 

-przerwę kawową: 

• napoje: świeżo parzona kawa z ekspresu ciśnieniowego (ekspres zapewniony na 

miejscu szkolenia przez Wykonawcę do swobodnego korzystania), mleko, herbata, 

cytryny, cukier, woda mineralna, soki owocowe – 2 rodzaje,  

• kruche ciasteczka, owoce sezonowe (2 rodzaje), ciasto – 2 rodzaje  

- lunch (zupa i II danie - 2 rodzaje, w tym jedno bezmięsne oraz 2 surówki); 

zorganizowanej dla min. 20 osób. 

 

Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług, o których 

mowa powyżej, wykonanych – lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych – w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W wykazie należy podać 

przedmiot i wartość każdej usługi, datę jej wykonania lub wykonywania i podmiot, na rzecz 

której usługa jest wykonywana lub została wykonana. 

Do wykazu należy załączyć dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy o należytym wykonaniu usługi wraz  

z uzasadnieniem braku możliwości uzyskania dokumentów wystawionych przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były lub są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych, nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert w postępowaniu. 

 

Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione w formule „spełnia/ nie spełnia”  

na podstawie dołączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca, który  

nie spełni warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony. Ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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Sposób oceny wymagań w ppkt d: 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak powiązań osobowych lub kapitałowych 

Wykonawcy z Zamawiającym.  

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:  

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawianiu 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. 

Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się w formule spełnia/nie spełnia na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w treści oferty.  

 

 

Sposób oceny wymagań w ppkt e:  

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który w sposób zawiniony 

naruszył obowiązki zawodowe w szczególności, gdy nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków 

dowodowych.  

 

Sposób oceny wymagań w ppkt f:  

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835). 

 

Treść art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835): 

 

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., 
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o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 

217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 

3.”. 

 

Ocena ofert co do spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu dokonywana 

będzie w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone w ofercie 

Wykonawcy. 

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie wykażą 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się 

za odrzuconą. Informacja o wykluczeniu posiada uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

Oferta Wykonawcy niezgodna z treścią nin. zapytania ofertowego nie będzie 

rozpatrywana. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują sobie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail).  

Adres e – mail Zamawiającego do korespondencji:  mhymczak@kpt.krakow.pl 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Małgorzata Regulska-

Hymczak. 

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej przesłanej na adres  

KPT sp. z o.o. ul. Podole 60 30-394 Kraków, lub w formie skanu podpisanych dokumentów 

lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz 

przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mhymczak@kpt.krakow.pl lub 

za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. 

 

Ofertę należy złożyć w PLN. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

Oferta powinna być: 

1) sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 

(formularz oferty), 

2) musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu 

ofertowym i być zgodna z jego treścią,  

3) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

w postępowaniu.  
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Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty. 

W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem lub skanu dokumentu. 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie 

koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty jak i wszystkie koszty wynikające  

z prowadzonego postepowania.  

W przypadku braku dokumentów lub złożenia dokumentów nieprawidłowych oferty  

nie będą rozpatrywane.  

 

 

9. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w następujący sposób:  

- oferty w formie pisemnej należy przesłać na adres KPT sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 

Kraków,  

- oferty w formie skanu podpisanych dokumentów lub w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy składać na adres mailowy: 

mhymczak@kpt.krakow.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.  

 

Za złożoną skutecznie ofertę poprzez Bazę Konkurencyjności Zamawiający uzna 

ofertę, która będzie dołączona w formie załącznika jako podpisany skan oferty 

lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

 

Brak złożenia załącznika w formie podpisanego skanu oferty lub w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie będzie uznane za skuteczne 

złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.  

 

W przypadku rozbieżności między ceną wpisaną w formularzu Bazy Konkurencyjności  

a w formularzu oferty, Zamawiający uzna za prawidłową cenę w formularzu oferty.  

 

Zamawiający wymaga, aby oferta była napisana poprawną i zrozumiałą polszczyzną  

i w wersji bez widocznych śladów recenzji, w tym komentarzy. 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2022 r. do godz. 

10.00. 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

W przypadku ofert złożonych w formie pisemnej otwarcie ofert nastąpi dn.09.05.2022 r. 

o godz. 10.15. w siedzibie Zamawiającego, Kraków ul. Podole 60. 

 

10.  Kryteria oceny ofert 

 

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający 

zastosuje następujące kryteria: 

 

mailto:mhymczak@kpt.krakow.pl
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1) Cena cateringu – 100%  

 

Sposób oceny ofert: 

 

1) Cena cateringu: 

 

Przy ocenie ofert zostanie wzięta pod uwagę cena brutto za całość usługi, wpisana do 

formularza ofertowego.  

Wykonawca w ramach ww. kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  

Punkty przyznawane w ramach ww. kryterium będą liczone wg następującego wzoru: 

 

Cs min 

Cs = ----------- x 100 pkt x 100% 

Cs ob. 

 

gdzie: 

Cs – wartość punktowa kryterium ceny  

Cs min – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cs ob – cena podana w badanej ofercie 

 

Ostateczna ocena punktowa oferty: 

 

Punkty będą liczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu 

matematycznej zasady zaokrąglania liczb.  

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością zdobytych punktów. 

 

 

11.  Informacje pozostałe 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowania również w przypadku 

złożenia tylko jednej oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez 

wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług 

w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek 

roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym 

zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, 

w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego 

Wykonawcy. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

12.  Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych: 
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(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z realizacją zamówienia  w ramach projektu pn. Standardy Obsługi Inwestora 

w Małopolsce proszę przyjąć do wiadomości, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa. 

2. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o 

których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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.U.UE.L.2016.119.1, zwane dalej „RODO”  – dane osobowe są 

niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

(PO WER) na podstawie:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 

320, z późn. zm.), 

b) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

d) 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 (Dz. Urz. UE L 

286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje 

programów operacyjnych”. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu 

Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce, w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO 

WER. 
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5. Pana/Pani dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji 

Pośredniczącej – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-

591, beneficjentowi realizującemu projekt  - Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 

22, 31-156 Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 

w realizacji projektu – Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 

Kraków. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 

beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 

firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 

oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Moje dane osobowe mogą zostać 

powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane 

z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych. 

6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie 

z obowiązującym prawem. 

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym, a odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości realizacji zamówienia w ramach projektu i zawarcia umowy. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji; 

dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania 

dokumentacji. 

10. Może Pan/Pani skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę 

przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej 

ido@kpt.krakow.pl  lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony 

Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@miir.gov.pl. 

11. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17, 18 i 19 

RODO. 

12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

13.  Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty 

Załącznik nr 2 – wzór umowy 

Załącznik nr 3 – wykaz usług 
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