
 
OGŁOSZENIE  

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
 

Zaprasza do składania ofert na: 
 

Ochronę fizyczną budynku  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Krakowie 
 
Oferta szacowana jest na kwotę poniżej 30.000 euro 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje : 
 
Ochronę fizyczną budynku w czasie zajęć szkolnych, świąt oraz  w czasie ferii zimowych i letnich – 
jedna osoba 

 poniedziałek – wtorek od godz. 16.00 do 7.00 
 środa, czwartek, piątek od godz. 21.00 do 7.00 
 sobota, niedziela od godz. 15.00 do 7.00 
 w okresie przerw świątecznych, świąt ustawowych – całodobowo 
 w okresie ferii zimowych i letnich w dni powszednie tj. poniedziałek – piątek od godz. 

15.00 do 7.00,  sobota, niedziela - całodobowo  
 
 Umowa na czas określony tj. 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 
 
 Oferenta powinna posiadać: 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 
2. uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 
3. uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, 
4. dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym  

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zadania, 
5. oświadczenie, że nie ma wszczętego postępowania upadłościowego, nie ogłoszono 

upadłości i  nie otwarto likwidacji, 
6. oświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał przewidzianą prawem 
zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 

7. oświadczenie, że jako osoba fizyczna nie został prawomocnie skazany za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

8. oświadczenie, że jako osoba prawna, której urzędującego członka władz prawomocnie 
nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi 
gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, 

9. oświadczenie, że jako podmiot zbiorowy nie ma orzeczenia sądu o zakazie ubiegania się  
o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  
za czyny zabronione pod groźbą kary, 



10. oświadczenie, że nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi  
w   dokonywaniu tych czynności, 

11. oświadczenie, że dostarczył prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego 
postępowania 

12. referencje z ostatnich trzech lat z prowadzenia ochrony fizycznej  
13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dotyczy ofert składanych przez osoby 
fizyczne). 

14. Oświadczenie, że oferent wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio  pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu (oświadczenie dotyczy sytuacji gdy Wykonawca przekazuje dane 
osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące). 

 
 Klauzula informacyjna RODO : 

 
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”, informuje się, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego z siedzibą 31-977 Kraków, os. Szkolne 21 

 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego: inspektor6@mjo.krakow.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę 
fizyczną  budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie 
prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego ( art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji 
publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty 
upoważnione na podstawie przepisów ogólnych. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 
niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany  
w przepisach o archiwizacji. 

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 Posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
***;  



 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 Nie przysługuje Pani/Panu: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą  prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i 
c RODO.  

 
 

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty 
złożone w formie oryginałów powinny być parafowane. Zamawiający dopuszcza parafowanie przez 
jedną z osób podpisujących ofertę. Dokumenty złożone   w formie kserokopii muszą być opatrzone 
klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia oferty o żądane dokumenty i oświadczenia – 
ich brak powoduje wykluczenie wykonawcy z postepowania. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać po przez email lub telefonicznie, natomiast budynek CKU 
można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: 
Beata Czekaj lub Edyta Małaeta, tel. 12644-51-66, 12642-19- 00w godz. 10.00 - 15.00 
 
Oferty należy składać w sekretariacie CKZiU os. Szkolne 21 I.p. pok.101 w terminie do dnia 
05.12.2019r. do godz. 10.30. 
Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 05.12.2019r. o godz. 11.00 w pok. 17 
 
Oferta złożona po  terminie jest nieważna, nie rozpatruje się jej i odsyła bez otwierania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą  
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do  
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załączniknr1 
 

 

………………..……….…………………………… 
miejscowość i data 

…………………..……………………………………… 
pieczęć firmowa 

 

FORMULARZ OFERTY 
 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty składamy/składam ofertę na:Ochronę fizyczną budynku 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie 
 
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Zarejestrowany adres Wykonawcy/adres zamieszkania: Ulica ............................................................... nr 

domu ........................... kod ............................. miejscowość .................................................................... 

powiat ....................................................... województwo ............................................................................. 

tel.: ....................................... fax: ................................ email: …………………….…………….….. 

REGON:................................ NIP: ...............................  

 
Oferuję: 
 

CENAZAWYKONANIEPRZEDMIOTUZAMÓWIENIA 
 

 
Cena za 
1 
roboczo
godzinę 

Netto: słownie: 

Podatek VAT: 

Brutto: słownie: 

 

1. Oświadczam,żecenapodanawofercieobejmujewszelkiekosztyzwiązanezrealizacjąprzedmiot
u ZamówieniaOfertowego. 

2. Oświadczam,żejestem/niejestem*płatnikiempodatkuVAT. 
3. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest 

zgodna z przepisami Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
Nr 54 poz. 353 z 2004r.). 

4. Wprzypadkuwyborumojejofertyzobowiązujęsiędopodpisaniaumowywterminiei miejscu 
wyznaczonym przezZamawiającego. 

5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie 
moich oświadczeń,dokumentówiprzedłożonychinformacjiorazwyjaśnieńfinansowych 
itechnicznych, przez Zamawiającego lub jego upoważnionychprzedstawicieli. 



6. DokontaktówzZamawiającymwczasietrwaniapostępowaniaoudzielenieZamówienia 
 

wyznaczamy: ……………………………………………………….…………………………………………................................... 
(imię i nazwisko, e-mail) 

7. Oświadczam,żejestemzwiązanyofertąprzezokres30dni.Biegterminurozpoczynasięwrazz 
upływem terminu składaniaofert. 

8. Ponadtooświadczam,iżżejakoOferentniestanowiępodmiotupowiązanegoosobowolub/ik
apitałowoz Zamawiającym. 

 
Przezpowiązaniakapitałowelubosobowerozumiemwzajemnepowiązaniamiędzyzamawia
jącymlubosobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
zamawiającegoczynnościzwiązanezprzygotowaniemiprzeprowadzaniemprocedurywybo
ruwykonawcya wykonawcą,polegającewszczególnościna: 

 

 uczestniczeniuwspółcejakowspólnikspółkicywilnejlubspółkiosobowej, 
 posiadaniuconajmniej10%udziałówlubakcji, 
 pełnieniufunkcjiczłonkaorganunadzorczegolubzarządzającego,prokurenta,pełnomocnik

a, 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, 
pokrewieństwadrugiegostopnialubpowinowactwadrugiegostopniawliniibocznejlubwst
osunku przysposobienia, opieki lubkurateli. 
 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
  (Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………… 

5. itd… 
 

 

 

…………………………………………….    …………………………………………………… 
(miejscowość, data)       (pieczęć i podpis Oferenta) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
[*niepotrzebneskreślić] 
 


