
Chojnice, dnia 02.08.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/2018/DT

Niniejszym zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów:

1. kulinarnych – 50 warsztatów /2h zegarowe każdy,

2. dietetyczno-żywieniowych - 28 warsztatów /2h zegarowe każdy,

3. edukacji ekonomicznej - 12 warsztatów /2h zegarowe każdy,

Wydatek będzie realizowany w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy

Najbardziej  Potrzebującym, Podprogram 2018  - Wytyczne do Programu dostępne pod

linkiem: 

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-

popz/wytyczne/podprogram-2018---materialy-aktualne---kwiecien-2018-r/

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Bank Żywności w Chojnicach
Adres:ul. Świętopełka 10, 89-620 Chojnice
NIP: 555-18-68-719
Osoba kontaktowa: Jolanta Neyman / Kinga Przełożna

PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie praktycznych warsztatów dla  osób najbardziej
potrzebujących,  zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2018,
mających na celu wzmacnianie samodzielności i  kompetencji  w
zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Tematyka warsztatów:

1. kulinarne dla różnych grup pokoleniowych pokazujące 
różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania 
artykułów spożywczych – 50 warsztatów po 2h zegarowe 
każdy i/lub

2. dietetyczno-żywieniowe – 28 warsztatów po 2h zegarowe 
każdy
i/lub

3. edukacja ekonomiczna (nauka tworzenia, realizacji, 
kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego 
prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem
wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w
tym darów żywnościowych) – 12 warsztatów po 2h 
zegarowe  każdy.

Realizację warsztatów przewiduje się od września 2018 do 
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czerwca 2019r. 
Oferent musi być mobilny ponieważ teren realizacji to powiaty: 
chojnicki, człuchowski, kościerski, bytowski, tucholski,świecki. 
Zajęcia będą się odbywały w dni robocze w godzinach pomiędzy 
8.00 a 19.00. 
Oferent musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie w realizacji
działań na rzecz włączenia społecznego oraz w zakresie 
tematyki prowadzonego warsztatu, na który składa ofertę. 
W podanej   cenie   muszą być uwzględnione koszty: 
1. prowadzenia zajęć, 
2. dojazdu na warsztaty,
3. dojazdu i czasu poświęconego na zakup artykułów 
niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych i 
dietetycznych (koszt zakupu artykułów spożywczych pokrywa 
zamawiający),
4. ewentualne inne koszty oferenta,

Podana cena musi być skalkulowana dla 
1 warsztatu 

(tj. min. 2h zegarowe plus czas potrzebny na zakup produktów,
przygotowanie stanowiska pracy oraz jego uprzątnięcie)

 SPOSÓB 
PRZYGOTOWANIA 
OFERTY

Oferty należy złożyć na załączniku nr 1 wraz z
dokumentami potwierdzającymi doświadczenie i kwalifikacje 
Oferenta w obszarze, na który składa ofertę oraz projektem 
konspektu zajęć.

KRYTERIUM 
WYBORU

doświadczenie w zakresie pracy na rzecz włączenia społecznego,
kwalifikacje zawodowe, cena;

ZAŁĄCZNIKI DO 
OFERTY 

1. Dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje 
Oferenta w obszarze, na który składa ofertę,

2. Projekt konspektu zajęć;

SPOSÓB ZŁOŻENIA 
OFERTY

Oferty zależy złożyć drogą elektroniczną do 17.08.2018r. do 
godziny 14.00 [liczy się data wpływu] na adres: 
dt_bzchojnice@op.pl

Oferty bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

WYNIKI 
ROZEZNANIA 
RYNKU

 Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie Banku 
Żywności w Chojnicach.

Lista załączników:
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ZAŁĄCZNIK NR 1: Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY DO ROZEZNANIA RYNKU NR 1/2018/DT

NAZWA FIRMY/
IMIĘ I 
NAZWISKO

REGON / NIP

ADRES

TELEFON

E-MAIL

W związku z procedurą rozeznania rynku nr 1/2018/DT z dnia 02.08.2018, przedstawiam
ofertę:

Nazwa USŁUGI

Cena brutto za 
1 warsztat (2h 
zegarowe, tj.120
minut)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH 

Składając ofertę w postępowaniu rozeznania rynku w ramach działań towarzyszących projektu Programu Operacyjnego
Pomoc  Żywnościowa  2014-2020,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej
Potrzebującym oświadczam:

 Jako  Oferent  nie  jestem  powiązany  z  Bankiem  Żywności  w  Chojnicach  lub  osobami  upoważnionymi  do

zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Żywności  w Chojnicach lub osobami wykonującymi w imieniu Banku

Żywności  w Chojnicach czynności  związane z  przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury Rozeznania

Rynku. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji 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 osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 

………………., [data] Imię i nazwisko osoby składającej ofertę i  oświadczenie
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Klauzula Informacyjna

Osoby fizyczne, mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Administrator danych (Stowarzyszenie
Bank Żywności w Chojnicach, z siedziba przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, NIP 555-18-68-719, KRS 0000061910,
tel. 52 3975 0571, email: bz.chojnice@bankizywnosci.pl) odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. 

W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami,
aby skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, które zostały szczegółowo opisane
poniżej prosimy o kontakt: tel. 52 3975 0571, email: bz.chojnice@bankizywnosci.pl)

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej
się o dokonanie danej czynności.

1. Dostęp do danych osobowych:
Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator danych. 
Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do uzyskania kopii tych danych. W każdej chwili możesz pobrać
kopię danych od Administratora.
Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w
rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. 

2. Wycofanie zgody:
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w
dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy
wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. 
Informujemy,  iż  cofnięcie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  danych,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne; prawo żądania usunięcia danych:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej
danych  osobowych,  które  są  nieprawidłowe.  Z  uwzględnieniem  celów  przetwarzania  osoba,  której  dane
dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia.
Z prawa do usunięcia danych można skorzystać:

a) gdy dane osoby nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub w inny
sposób przetwarzane;

b) gdy  osoba,  której  dane  dotyczą  wycofa  swoją  zgodę  na  przetwarzanie  danych  przez  Administratora
udzieloną  zgodnie  z  art.  6  ust  1  lit  a  lub  art.  9  ust  2  lit  a  RODO i  nie  ma innej  podstawy  prawnej
przetwarzania;

c) gdy osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO  (przetwarzanie
danych  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  zrealizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) lub opartego na art.  6 ust. 1 lit  f) RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych,  w szczególności  gdy osoba,  której  dane dotyczą,  jest  dzieckiem),  w tym
profilowania  na  podstawie  tych  przepisów  i  nie  występują  nadrzędne  prawnie  uzasadnione  podstawy
przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych
w celu marketingu bezpośredniego;

d) gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jak również gdy dane osobowe zostały
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zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art.  8 ust.
1RODO. 

Usuniemy je, jeśli nie będzie innej podstawy prawnej, wynikającej z prawa finansowego lub kodeksu cywilnego, która
będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych: 

a) gdy  kwestionuje  prawidłowość  danych  osobowych,  na  okres  pozwalający  Administratorowi  sprawdzić
prawidłowość tych danych;

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) gdy Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO -
do czasu stwierdzenia,  czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli na podstawie przesłanek wskazanych powyżej przetwarzanie zostanie ograniczone, takie dane osobowe można
przetwarzać,  z  wyjątkiem przechowywania,  wyłącznie  za  zgodą  osoby,  której  dane  dotyczą,  lub  w  celu  ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

5. Prawo do przenoszenia danych: 
Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób
zautomatyzowany.
Osoba,  której  dane  dotyczą,  ma prawo  otrzymać w ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym  formacie
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz
ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu
dostarczono te dane osobowe.
Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe
zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: 
Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych:
a) z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne

do  wykonania  zadania  zrealizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy
publicznej  powierzonej  Administratorowi  lub  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na
podstawie  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora  lub  osoby  trzeciej,  w  tym  profilowania
związanego z tymi podstawami przetwarzania danych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych
danych  osobowych,  chyba  że  wykaże  on  istnienie  ważnych  prawnie  uzasadnionych  podstaw  do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

b) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane
dla tego celu. 
c) Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu
bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
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