Gryfice, 12 maja 2021 r.
ZAPYTANIE O CENĘ Nr 1/2021
W związku z realizacją przez Fundację „Rozwój – Integracja” w Gryficach projektu „Aktywnie z Centrum Integracji
Społecznej w Rogozinie 2” dofinansowanego z Funduszy Europejskich nr projektu RPZP.07.01.00-32-K005/19-00;
zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego
„Kucharz” w ramach reintegracji zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie.
Niniejsze postępowanie ma na celu rozeznanie rynku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 – 2020.
1. Zamawiający:
Fundacja „Rozwój – Integracja”
72-300 Gryfice, ul. Brzozowa 3A/C/1
NIP: 857-188-39-65
2.

Opis przedmiotu zamówienia:

1.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego „Kucharz” dla
uczestników Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie. Zdobyta przez uczestników kursu wiedza powinna zostad
poddana ocenie, walidacji i certyfikacji dokonanej przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.

2.

Kurs jest przewidziany dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie realizujących roczny Indywidualny
program zatrudnienia socjalnego w kierunku usług gastronomicznych: I edycja od 09/2020 do 08/2021, II edycja od
09/2021 do 08/2022, III edycja od 09/2022 do 08/2023.

3.

W kursie udział weźmie 25 uczestników w terminie od czerwca 2021 r. do sierpnia 2023 r.

4.

Pierwsza edycja kursu będzie przeprowadzona w terminie od czerwca do sierpnia 2021 r. i weźmie w niej udział 10
osób w terminie od czerwca do sierpnia 2021 r.

5.

Miejscem przeprowadzenia kursu jest wyposażony Punkt Małej Gastronomii w Filii CIS w Mojszewie (gmina Karnice,
powiat Gryficki), przygotowany zgodnie z wymogami Sanepidu.

6.

Do wykonawcy należy:
a.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego „Kucharz” – 150 godzin lekcyjnych,
zgodnie z prawem krajowym i „Standardami szkoleo, staży i praktyk w projektach realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Oś VII RPO WZ 2014-2020”

b.

Posiadanie uprawnieo do przeprowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego

c.

Zapewnienie wykwalifikowanej kadry z minimum 2-letnim doświadczeniem

d.

Przygotowanie dokumentacji kursu, w tym programu przygotowania zawodowego zawierającego m.in. zakres
tematyczny, efekty i wskaźniki pomiaru efektów, liczbę godzin lekcyjnych.

e.

Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika

f.

Egzamin zewnętrzy potwierdzający kwalifikacje zawodowe

g.

Wydanie zaświadczenia o ukooczeniu kursu , uzyskaniu kwalifikacji
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h.
7.

8.

Przeprowadzenie ewaluacji szkolenia

Do zamawiającego należy:
a.

Udostępnienie lokalu do przeprowadzenia kursu - Punkt Małej Gastronomii w Filii CIS w Mojszewie (gmina
Karnice, powiat Gryficki), przygotowanego zgodnie z wymogami Sanepidu.

b.

Zapewnienie produktów spożywczych wykorzystywanych podczas kursu.

c.

Zapewnienie uczestnikom środków ochrony osobistej (odzież ochronna, obuwie ochronne, środki czystości,
maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące itp.)

d.

Uczestnicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych i braku
przeciwwskazao zdrowotnych do pracy w gastronomii.

Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania prowadzonej dokumentacji, materiałów itp. znakami
obowiązującymi w realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, przesłanymi przez Zamawiającego.

9. Miejsce wykonywania zadania:
Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie - Filia CIS w Mojszewie (gm. Karnice)
10.
1)
2)
3)

Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta cenowa (wg załączonego wzoru)
Dokumenty uprawniające do przeprowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Program szkolenia

11. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyd do 25 maja 2021 r. do godz. 14.00 w formie papierowej lub elektronicznej (w formie skanu)
w Biurze projektu: Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, 72-350 Rogozina; e-mail: fundacjarozwoj@wp.pl .
Osoba do kontaktów roboczych: Ewa Godycka Prezes Zarządu Fundacji, tel. 91/387 40 20, 604 285 494.
Ewa Godycka - Prezes Zarządu Fundacji

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL), zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli
dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z
niniejszym postępowaniem jest Fundacja „Rozwój – Integracja” z siedzibą ul. Brzozowa 3ac/1, 72-300
Gryfice, KRS 0000312741.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Administratorem pod
adresem: Fundacja „Rozwój – Integracja” Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, 72-350 Rogozina, tel.
91/3974020, e-mail: fundacjarozwoj@wp.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia.
4) Dane osobowe mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również
podmiotom zaangażowanym w szczególności w proces audytu, ewaluacji i kontroli RPO WZ 2014 – 2020.
5) Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
a. do czasu zakończenia niniejszego postępowania,
b. przez cały czas trwania umowy i okres jej realizacji,
c. przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. Z art. 140 rozporządzenia parlamentu
Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze
środków UE,
d. do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji,
e. w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji.
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowanym,
stosownie do art. 22 RODO
8) Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada
a. na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

