RAJSKI ZAKĄTEK: SZANSA NA LEPSZY START!

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację
transportu osób.
1. Ilość wyjazdów: 2
2. Ilość osób: 15 (13 dzieci + 2 opiekunów).
3. Terminy i miejsca docelowe:
- Zabrze, Kopalnia Guido, – 20 stycznia 2020. Przybliżony, szacunkowy czas
pobytu w Zabrzu: 10:00 – 13:30.
- Katowice, Teatr Ateneum – 24 stycznia 2020. Przybliżony, szacunkowy czas pobytu w
Katowicach: 10:00 – 13:00.
4. Miejsce startu wyjazdu: Żory – Rój, os. Gwarków 22.
5. Kryterium wyboru: cena.
7. Zakres zadań:
Przewóz osób - wycieczki wyjazdowe.
Zapewnienie bezpiecznego transportu uczestników wraz z opiekunami na miejsce
wycieczki i z powrotem.
Ewentualne opłaty parkingowe i/lub opłaty za przejazd trasami płatnymi są po stronie
wybranego przewoźnika.
Cena powinna obejmować stawkę brutto odpowiednio do każdego wyjazdu. Wzór oferty
w załączeniu.
Płatne: po wykonaniu usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, ul.
Dolne Przedmieście 1 (sekretariat w Domu Kultury, parter) lub mailem na adres:
p.kosiorek@mok.zory.pl w terminie: do 13 grudnia 2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia, wyboru części oferty
lub przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.
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Składając ofertę wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek
Kultury w Żorach, 44-240 Żory, ul. Dolne Przedmieście 1, Pani/Pana danych
osobowych zawartych w ofercie oraz załączonych do oferty dokumentach, w celu
prowadzenia procesu wyboru oferty. Zgodnie z art. 14 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 (Dz. Urz.
UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w ofercie oraz w
innych załączonych dokumentach w celu prowadzenia procesu wyboru oferty,
jest Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, 44-240 Żory, ul. Dolne Przedmieście 1.
2. Z Administratorem danych można się skontaktować na adres e-mail
mok@mok.zory.pl, telefonicznie pod numerem +48 32 434 24 36 w. 14 lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu wyboru
oferty na usługę zawartą w ogłoszeniu.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie
jest konieczne, aby oferta mogła być rozpatrzona. Pozostałe dane (np. wizerunek)
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/a
Pani/Pan wysyłając swoje zgłoszenie i ich podanie nie ma wpływu na możliwość
udziału w wyborze ofert. Jeśli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali
Pani/Pana dodatkowe dane, prosimy o nie umieszczanie ich w dokumentach.
Równocześnie prosimy o nie umieszczanie w przesłanych dokumentach danych
wrażliwych dotyczących np. stanu cywilnego, ilość posiadanych dzieci, stanu
zdrowia i innych. W przypadku ich zamieszczenia będziemy zmuszeni do
natychmiastowego usunięcia Pan/Pana dokumentów aplikacyjnych.
5. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofercie, także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą
prowadzonego przez nas wyboru ofert w oparciu o nasz prawnie uzasadniony
interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w
postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym pracownikom:
Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, 44-240 Żory, ul. Dolne Przedmieście 1,
oraz Zarządowi Województwa Śląskiego pełniącemu funkcję Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037
Katowice. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski
Obszar Gospodarczy. W razie pytań może się Pani/Pan z nami skontaktować pod
adresem: mok@mok.zory.pl.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia wyboru ofert na
usługę wskazaną w ogłoszeniu, jak również w przypadku wyrażenia zgody na
udział w przyszłych wyborach ofert, będą przetwarzane przez okres 48 miesięcy
od momentu ich przekazania.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
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zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień proszę skorzystać z jednego z kanałów
komunikacyjnych wymienionych w pkt. 2.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
10.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w
tym zakresie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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Załącznik do zapytania ofertowego. Wzór oferty.
……………………………………………………………………..
Nazwa firmy

……………………………………………………………………..
Numer telefonu

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
Ul. Dolne Przedmieście 1
44-240 Żory

Realizacja transportu osób.
1. Ilość osób: 15.
2. Miejsce startu wyjazdu: Żory – Rój, os. Gwarków 22.
3. Miejsca docelowe:
Zabrze, Kopalnia Guido – 21 stycznia 2020 – kwota brutto ………………….
Katowice, Teatr Ateneum – 24 stycznia 2020 – kwota brutto ………………….
4. Przewóz osób - wycieczki wyjazdowe (kursy tam i z
powrotem) Wyjazdy zgodne z zapytaniem ofertowym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru oferty zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze
zm.).

Podpis oferenta:
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