Łódź, 05.07.2022

ROZEZNANIE RYNKU nr 11/POWR/2022/RR

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za wykonanie niżej
opisanej usługi.
I. Zamawiający
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź | NIP 7251872505;
REGON 473224144;
KRS 0000191928
Osoba do kontaktu i udzielania wyjaśnień: Michał Jarosławski:
tel. 519-300-648; 42 630 17 49; e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem rozeznania rynku są usługi w zakresie udostępnienia sali szkoleniowej,
cateringu/wyżywienia podczas szkoleń w ramach projektu: „Akademia Instytutu Spraw
Obywatelskich kluczem do rynku pracy” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.01.02.01-100013/20.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje w swym zakresie zapewnienie, cateringu/wyżywienia i wynajęcia
sali szkoleniowej/konferencyjnej dla uczestników szkoleń, na terenie miasta Łodzi.
2. Szkolenia planowane są na miesiąc lipiec 2022. Ostateczny termin szkoleń zostanie podany na dwa
tygodnie przed planowanymi szkoleniami. Planowane jest przeprowadzenie 10 szkoleń w ciągu 10 dni
roboczych. Każde szkolenie zaplanowane jest na min. 6 godzin zegarowych.
3. Wykonawca w ramach zamówienia musi zapewnić:
a) Catering/wyżywienie podczas szkoleń – przerwa kawowa i obiad dla 7 osób (musi być
dostosowane do aktualnych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa
Rozwoju dot. branży gastronomicznej w trakcie epidemii COVID-19)
 W czasie jednego dnia szkolenia należy zapewnić uczestnikom dwie przerwy kawowe.
Serwis kawowy powinien zawierać kawę, herbatę, mleko, cukier, cytrynę, wodę mineralną
gazowaną i niegazowaną, wrzątek, ciasta/ciastka lub inne słodkie lub słone przekąski.
Serwis kawowy jest organizowany przez wykonawcę w sali lub ewentualnie przed salą, w
której odbywa się szkolenie lub w inny sposób i formie określonej przez wytyczne Głównego
Inspektoratu Sanitarnego.
 Dwudaniowy obiad wraz z zimnymi napojami dla 7 osób, w tym co najmniej w przeliczeniu
na jedną osobę: zupa - 300 ml, mięso lub ryba 100-150g, ziemniaki/ryż/makaron/kasza –
200g, surówki różne – 150g, oraz sok, woda mineralna. Zamawiający zastrzega możliwość
zgłoszenia konieczności przygotowania posiłku wegeteriańskiego lub wegańskiego
odpowiadającemu gramaturze dania mięsnego oraz uwzględnieniu alergii pokarmowych
uczestników. Dostarczane dania powinny być świeże i ciepłe, posiłek powinien być
serwowany o wskazanej przez Zamawiającego porze.
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b) Salę szkoleniową/konferencyjną spełniającą normy i zasady opisane aktualnymi przepisami
prawa i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju w trakcie
epidemii COVID–19 (zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego osoby od osoby,
zapewnienie dobrej wentylacji, otwieranych okien, wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji
pomieszczeń, zapewnienia dozowników z płynem do dezynfekcji i inne zalecenia). Przewidziany
czas każdego szkolenia wynosi min. 6 godzin zegarowych. Dokładne terminy szkoleń zostaną
ustalone z wybranym wykonawcą.
Sala musi być wyposażona w :
 sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia szkolenia: projektor multimedialny,
ekran lub biała (jasna) ściana, bezpłatne łącze internetowe (stałe, wi-fi), inne dodatkowe
elementy: flipchart, blok do flipcharta, flamastry, gniazdka elektryczne, przedłużacze/listwy
do, których będzie można podłączyć swoje komputery.
 krzesła i stoły zapewniające miejsca siedzące dla 7osób
c) Dostęp do sali dla potrzeb osób z niepełnosprawnością (m.in. winda, bez progowe wejścia).
4. Dokładna liczba uczestników zostanie podana 4 dni przed planowanymi szkoleniami. Zamawiający
zapłaci za faktyczną liczbę osób korzystających z cateringu/wyżywienia.
5. Ofertę cenową należy przesłać na adres e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl lub złożyć (za
pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście) w siedzibie Zamawiającego (adres podany w
ust. 1) w terminie do dnia: 13.07.2022 r. Biuro czynne pon., śr. 10:00 – 18:00, wtorek, czwartek,
piątek, w godz. 8.00-16.00.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz cenowy
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
stosowana przez zamawiającego w celu związanym z rozeznaniem rynku. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia
umowy oraz realizacji umowy jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich ul. Pomorska 40, 91-408
Łódź.
Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii
Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom (w tym
wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania),
upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
Osobom, które w postępowaniu o rozeznanie rynku podały swoje dane osobowe przysługuje prawo
dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia postępowania, zawarcia
umowy oraz realizacji umowy.
Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z
przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych osobowych osoby
będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych
danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi
odpowiednio w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym
mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której
dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o
których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej informacje wskazane poniżej:
Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych – Administrator Danych: Fundacja
Instytut Spraw Obywatelskich ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, dane@instytut.lodz.pl.
Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych
Celem przetwarzania danych jest: rozeznanie rynku, zawarcie umowy oraz realizacja umowy
dotyczącej niniejszego rozeznania rynku. - Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w
odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji
umowy.
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 Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez
okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013,
 Źródło pochodzenia danych: (W tym miejscu należy uzupełnić źródło pochodzenia danych osobowych
(jest nim np. Wykonawca, który przekazuje dane Zamawiającemu).
 Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, email oraz numer telefonu.
 Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.
9) Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub
rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia.
10) Prawa osoby, której dane dotyczą:
a) Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione na potrzeby postępowania o udzieleniu
zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich
sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f
rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
b) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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