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Dębica, 20.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020
w ramach projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w mieście Dębica”
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020"
z dnia 22 sierpnia 2019 r., Rozdział 6 Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności
wydatków, Podrozdział 6.5 sekcja 6.5.2 Zasada konkurencyjności.

Centrum IQ Sp. z o.o. w Dębicy, w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie

Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w mieście Dębica”, złożonego w ramach konkursu
nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 9.1, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na:
Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków
do Niepublicznego Przedszkola Centrum Kids w Dębicy.

Zamawiający:
Centrum IQ Sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9
NIP: 8722425374

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu
i dostawie posiłków dla 45 dzieci w wieku do lat 4, do Niepublicznego Przedszkola Centrum Kids,
w Dębicy, mieszczącego się 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9.
Wykonawcy powinni w kontakcie z Zamawiającym powoływać się na oznaczenie 3/2020.
W/w dostawy realizowane będą w ramach projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka
Wychowania Przedszkolnego w mieście Dębica” nr RPPK.09.01.00-18- 0052/19 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
(kod CPV: 55520000-1) Usługi dostarczania posiłków
(kod CPV 55321000-6) Usługi przygotowywania posiłków
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3. Warunki udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy usług:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
3.1 Kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. wykonawca posiada aktualne zezwolenia
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych
do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu. Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3.
3.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3.
3.3. Zdolności techniczne i zawodowe Wykonawcy pozwalają na wykonanie przedmiotu zamówienia
czyli dysponuje środkiem transportu do dostarczenia cateringu oraz zapleczem technicznym
niezbędnym do przygotowania cateringu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
przedłoży Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 3.
3.4. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy - niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3.
Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie do 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie), wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dostarczaniu min. 60 posiłków (śniadania,
obiady i podwieczorki) w formie cateringu, cyklicznie przez pięć dni w tygodniu.
Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Ewentualne
oświadczenie Wykonawcy musi zawierać również wyczerpujące wyjaśnienie przyczyn braku
możliwości r\j przedłożenia innych dowodów.
Wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Zapytania.
Wykonawca przedłoży jako załącznik do oferty, jadłospis dekadowy, z uwzględnieniem przeliczenia
dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dzieci w wieku 3- 6 lat. Załącznik nr 10

Warunki dodatkowe - Klauzula społeczna
Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do zatrudnienia min. 1 osoby, która jest:
- osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
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i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.);
- osobą bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
- osobą zwalnianą z zakładu karnego, mającą trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej;
- osobą z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
- osobą bezdomną realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej;
- uchodźcą realizującym indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej
- osobą młodocianą, o której mowa w przepisach prawa pracy, zatrudnionego/zatrudnionych w celu
przygotowania zawodowego;
- osobą uzależnioną od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa
odwykowego;
- osobą uzależnioną od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej.
Zobowiązanie zostaje złożone poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu Klauzuli społecznej
(Załącznik nr 8).

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
określonych w pkt. 3 Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 3 oraz aktualny odpis
z właściwego rejestru lub zaświadczenie z CEIDG (wystarczające jest wskazanie, że w/w jest dostępny
w formie elektronicznej pod konkretnym adresem).

5. Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2020 do 30.06.2021 r.

6. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wymienione
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2).
Cenę oferty (brutto) należy podać jako cenę ryczałtową, tzn. cenę za wykonanie całości
zamówienia.
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Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest dyrektor przedszkola: Agata Żmuda,
tel.: 697 770 692, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00.

7. Kryterium i sposób oceny ofert.
7.1 Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi
kryteriami.

Lp.

Kryterium

Maks, ilość
punktów

Waga
(W)

Maks. Ilość punktów w danym
kryterium (P max)

Cena brutto

100

0,80

80

Ilość osób zatrudnionych przy
realizacji zamówienia
spełniających aspekt społeczny

100

0,20

20

1.
2.

Razem

100

a/ Cena [C] 80% - (max 80 pkt.)
C- liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena brutto"
Sposób obliczenia:
C = (C min/Cb) x W1 x 100 pkt.
C min - najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - cena brutto oferty badanej
W1 - waga kryterium cena
b/ Ilość osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia spełniających aspekt społeczny [I] 20% - (max
20 pkt.)
I - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Ilość osób zatrudnionych przy realizacji
zamówienia spełniających aspekt społeczny", gdzie punkty wyliczane są wg następujących zasad:
•
•
•

Zatrudnienie jednej osoby - 0 punktów
Zatrudnienie dwóch osób - 10 punktów
Zatrudnienie trzech osób lub więcej - 20 punktów

7.2 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę
punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
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R=C+I
gdzie:
R - razem liczba punktów
C - liczba punktów w kryterium „Cena"
I - liczba punktów w kryterium „Ilość osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia
spełniających aspekt społeczny"
7.3 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7.5 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
7.6 Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie w zakresie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
7.7 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
- pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w pkt 13,
- nie spełnia Warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 3,
- złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych,
- złoży ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- przedstawi nieprawdziwe informacje,
- złożył ofertę po terminie,
- złożył ofertę, która stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
7.8 Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec
Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), jak również protestom i odwołaniom.
Podmiot jest zwolniony ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym
lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
5
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Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub podpis i czytelnie
napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty
pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników.
Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej notarialnie.
Wykaz dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
8.1. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta" (Załącznik 1).
8.2. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące
ofertę.
8.3. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 3),
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik 4),
c) Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych (Załącznik 6),
d) Oświadczenie o spełnieniu Klauzuli społecznej (Załącznik 8)
e) Wykaz wykonanych usług (Załącznik 9)
f) Oświadczenie z CEIDG/ właściwego rejestru oraz decyzję Sanepidu o zatwierdzeniu zakładu
cateringowej kuchni.

9. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty prosimy składać:
• e-mailem na adres: kontakt@biofeedback-pcb.pl
• osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Biura Projektowego Centrum IQ, 39-200 Dębica,
ul. Ratuszowa 9, w terminie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, do dnia
03.06.2020 r., do godz. 15.00.
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, na załączonych do niniejszego zapytania
formularzach i dostarczona w zamkniętej kopercie/emailu. Ofertę należy opisać w następujący
sposób: „Świadczenie usług cateringowych do Przedszkola Centrum Kids w Dębicy”.
Otwarcie ofert nastąpi kolejnego dnia roboczego tj. 04.06.2020 r. w siedzibie Zamawiającego
Centrum IQ, 39-200 Dębica, ul Ratuszowa 9.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

10. Dodatkowe warunki
10.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
10.2.

Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu
6
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i terminie zawarcia umowy.
10.3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany
przekazać informacje niezbędne do przygotowania projektu umowy, zgodnie ze wzorem umowy
(Załącznik 5)
10.4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie do 10 dni kalendarzowych
od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą.
10.5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży w terminie 3 dni kalendarzowych,
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7).
10.6. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega
możliwość podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejny najwyższy wynik.

11. Warunki zmiany umowy
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące
możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
a) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany
te są konieczne; zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające z tzw. siły wyższej
(np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, strajki itp.),
b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
c) zasady płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na
pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania w etapie, w którym uczestniczył Wykonawca
i może ulegać opóźnieniom),
d) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług:
kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto
oraz kwotę podatku od towarów i usług,
e) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego
dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie
ona korzystna dla Zamawiającego,
f) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu
zawarcia umowy.
Przewidziane okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie
Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej
umowy.
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12. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

13. Wykluczenia
1. Wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 4).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.

14. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania.

15. Klauzula informacyjna:
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", informuje, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum IQ Sp. z o.o., 39-200 Dębica,
ul. Ratuszowa 9, NIP 8722425374, tel.: 508390184, email: kontakt@biofeedback-pcb.pl;
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w Niepublicznym Przedszkolu Centrum Kids
jest Agata Żmuda, e-mail: kontakt@biofeedback-pcb.pl; , telefon: 697 770 692
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia realizowanego w celu zachowania zasady
konkurencyjności na usługi w ramach projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka
Wychowania Przedszkolnego w mieście Dębica”.
3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
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zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Rzeszowie umowę o dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka
Wychowania Przedszkolnego w mieście Dębica”.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują
Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do
dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
5) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowało ości wydatków w ramach RPO
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
6) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 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 uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dębica, dnia 20.05.2020 r.

Załączniki:
1) Załącznik 1 (oferta),
2) Załącznik 2 - Opis przedmiotu zamówienia,
3) Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
4) Załącznik 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
5) Załącznik 5 - Wzór umowy,
6) Załącznik 6 - Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych,
7) Załącznik 7 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej,
8) Załącznik 8 - Oświadczenie o spełnieniu Klauzuli społecznej,
9) Załącznik 9 - Wykaz wykonanych usług
10) Załącznik 10 – Jadłospis dekadowy
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