Towarzystwo Turystyki Rowerowej Cyklista
Siedziba, biuro i adres do korespondencji: ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów, e-mail; biuro@cyklista.com.pl

ZAPYTANIE CENOWE nr 4/2018
z dnia 14 listopada 2018 roku

Towarzystwo Turystyki Rowerowej Cyklista z siedzibą w Przeciszowie, zwraca się
z zapytaniem cenowym w celu określenia kosztów organizacji spotkania mieszkańców pod
nazwą „Grudniowe Tradycje w Dolinie Karpia -Tradycje Górnicze” dla 80 osób
w dniu 1 grudnia 2018 roku.
1. Opis przedmiotu zapytania cenowego:
1.1.zapewnienie co najmniej 1 prelegenta przedstawiającego tradycje górnicze, zwyczaje,
obrzędy górnicze, w tym pokazu objaśniającego elementy i rodzaje tradycyjnego munduru
galowego górnika.
1.2. zapewnienie następujących posiłków dla 80 uczestników :
- kawa, ciasto,
- tradycyjny posiłek w postaci golonki, kapusty z grochem,
- żurku po przeciszowsku,
- napoje zimne i napoje ciepłe,
Nie dopuszcza się podawania posiłków typu „fast-food”.
1.3. zapewnienie sali odpowiedniej do przeprowadzenia konferencji dla 80 uczestników,
wyposażonej w sprzęt multimedialny
Zamówienie to jest związane z realizacją wniosku o powierzenie grantu finansowanego ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Informacje ogólne.
- każdy z wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.
- wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Opis sposobu przygotowania oferty.
- ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie komputerze lub czytelnym pismem
ręcznym,
- oferty nieczytelne zostaną odrzucone,
- oferta powinna zawierać: ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi
adresowymi i personalnymi, obliczoną według kalkulacji własnej, z podaną ceną brutto
wyrażona w polskich złotych.

4. Termin i sposób złożenia oferty: drogą mailową na adres e-mail: biuro@cyklista.com.pl,
pocztową lub osobiście w siedzibie Towarzystwa: ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów w terminie
do dnia 22.11.2018 r. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego lub otrzymania oferty na wskazany adres e-mail. W przypadku modyfikacji
zapytania ofertowego, termin zostanie wydłużony do 7 dni roboczych od dnia przekazania
informacji o dokonanej modyfikacji.
5. Na realizację zadania Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę dwustronną, w której
uregulowane zostaną szczegółowe warunki realizacji Zadania.
6. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania. Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę
wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na
papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz
podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
7. Ponadto Oferent składając ofertę przyjmuje do wiadomości, iż:
a)
Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Turystyki Rowerowej
Cyklista, siedziba, biuro i adres: ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów,
b)
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożeniem przez Oferenta
niniejszej oferty i w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia PE 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),
c)
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w ramach realizacji Zadania pn.
„Organizacja spotkań dla lokalnej społeczności promujących dziedzictwo kulturowe
i przyrodnicze Doliny Karpia”,” w ramach w ramach projektu grantowego pt.
„Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania
wolnego czasu” i mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu,
to jest Stowarzyszeniu Dolina Karpia, Instytucji Pośredniczącej – Urzędowi
Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-17 Kraków oraz
podmiotom, które na zlecenie grantobiorcy uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe
mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym badania
ewaluacyjne, kontrole
i audyty na zlecenie Instytucji Zarządzającej - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub
Instytucji Pośredniczącej,
d)
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozpatrzenia oferty,
e)
Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
f)
Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
g)
Oferent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
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