W związku z realizacją projektu nr POWR.02.17.00-00-0081/17-00 pt. „Pomorskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji w ogólnopolskiej sieci CAM” finansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Regionalna Izba
Gospodarcza Pomorza, zapraszamy do składania ofert na usługę cateringową w dniach 26
kwietnia 2019 r. dla 25 osób oraz 18-19 maja 2019 r. dla 20 osób (dwa dni)
Usługa obejmuje:
1. Usługa cateringowa w dniu 26 kwietnia 2019 r.
- przerwa kawowa dla 25 osób – obejmuje co najmniej kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier,
cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce;
- obiad dla 25 osób – w formie bufetu obejmującego co najmniej zupę i drugie danie (jedno
mięsne i jedno wegetariańskie, może być ryba) z napojami i deserem. Po 1 porcji z każdego
dania na osobę. Porcje standardowe.
Usługa realizowana będzie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego w godzinach 8.30 –
16.30. Dokładne godziny serwowania posiłków określi Zamawiający.
2. Usługa cateringowa w dniu 18-19 maja 2019 r.
W każdym dniu:
- przerwa kawowa dla 20 osób – obejmuje co najmniej kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier,
cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce
każdego dnia szkolenia;
- obiad dla 20 osób – w formie bufetu obejmującego co najmniej zupę i drugie danie (jedno
mięsne i jedno wegetariańskie, może być ryba) z napojami i deserem. Po 1 porcji z każdego
dania na osobę. Porcje standardowe.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia obrusów do nakrycia stołów oraz naczyń i
sztućców z odpowiednim zapasem, do przygotowania (nakrycia) stołów oraz posprzątania po
zakończeniu realizacji usługi.
Usługa realizowana będzie w siedzibie Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przez 2
dni.
Ofertę proszę przesłać na adres sekretariat@pcaim.org.pl lub dostarczyć do biura Izby al.
Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk do dnia 25.04.2019 r. do godziny 14:00 (liczy się data
wpływu).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ofercie prosimy określić łączną cenę brutto za realizację całości zamówienia oraz
przedstawienie sposobu jej wyliczenia z podaniem wszystkich cen jednostkowych zgodnie z
poniższym wzorem:

Cena całkowita usługi: …………………………………………………….
Cena 1-razowego serwisu
kawowego/osobę

Łączna wartość serwisu
kawowego
( serwis kawowy 2 x 20
osób + 1 serwis x 25
osób)

Cena 1 obiadu/osobę

Łączna wartość
obiadów na 2 szkolenia
(2 obiady x 20 osób + 1
obiad x 25 osób)

Wynagrodzenie za realizację powyższego zamówienia będzie współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.
Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z niniejszym
postępowaniem jest Zamawiający (Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w
Gdańsku, ul. Grunwaldzka 82, Gdańsk).
2.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e mail m.filipowski@filcon-inf.pl

3.
W każdym czasie Wykonawca może żądać od Administratora dostępu do jego danych
osobowych oraz ich sprostowania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.
Na zasadach określonych w przepisach prawa Wykonawca może żądać usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania danych lub ich przeniesienia na rzecz innych podmiotów.
5.
Jeżeli Wykonawca sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.
Administrator przetwarza dane osobowe Wykonawcy w celu zawarcia umowy o
realizację zamówienia objętego niniejszym zapytaniem, a w przypadku wyboru oferty
Wykonawcy – także w celu realizacji zawartej z nim Umowy.
7.

Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez Administratora:

•
ponieważ jest to niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia RODO)
•
ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych w związku z realizacją
projektu, w ramach którego ogłaszane jest niniejsze zapytanie ofertowego, a który jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, tj. obowiązków związanych z
monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością w ramach Projektu (art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia RODO)
8.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z
ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby ubiegać się o udzielenie
zamówienia i zawrzeć umowę.
9.
Dane osobowe podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, przez okres
realizacji, ewaluacji i trwałości Projektu.
10.
Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

