
      Załącznik nr 1 do Konkursu na operatora kawiarni w 
„Niepodległa. Miejsce spotkań” 

 
 

Formularz oferty w konkursie na Operatora 
kawiarni w „Niepodległa. Miejsce spotkań” 

 

Nazwa Oferenta: ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Ja niżej podpisany składając Ofertę w Konkursie na prowadzenie i najem kawiarni Biura 
Programu Niepodległa w Niepodległa. Miejsce spotkań oświadczam, że: 

1) Posiadam kompetencje i zasoby konieczne do prowadzenia całorocznej kawiarni w 
Obiekcie; 

2) wyposażę Obiekt w meble oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności 
gastronomicznej na własny koszt, zgodnie z przedstawioną w ofercie koncepcją 
aranżacji; 

3) wobec mnie i mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, postępowanie 
upadłościowe ani postępowanie układowe oraz że wobec mnie ani mojej firmy nie 
zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości ani nie jest prowadzona 
likwidacja; 

4) zapoznałem się z warunkami konkursu i przyjmuję je bez zastrzeżeń;  

5) zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń; 

6) jestem związany warunkami oferty przez okres 21 dni od upływu terminu złożenia ofert.  

 
Oferuję następujące warunki prowadzenia i najmu kawiarni: 
 

1) proponowana zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora i.in.______ %. 

2) termin rozpoczęcia działania kawiarni _______ 

 
W załączeniu składam:  

1) Projekt aranżacji Obiektu wraz z opisem, wizualizacją, listą proponowanych 
wykonawców/dostawców i szacunkowym kosztorysem (Oferent przygotowuje we 
własnym zakresie); 

2) Proponowane menu wraz z cennikiem oraz informacją o ewentualnych pozycjach w 
menu zawierających produkty z listy produktów regionalnych i tradycyjnych 
prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pozycji spełniających 
wymogi diety wegańskiej, bez alergenów, koszernej i/lub halal (oferent przygotowuje we 
własnym zakresie; ew. dołączy certyfikaty jakości);  



3) Oświadczenie Oferenta co do jakości oferowanych produktów (oferent przygotowuje we 
własnym zakresie; ew. dołączy certyfikaty jakości). 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości poniższą klauzule informacyjną: 

Biuro Programu Niepodległa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasne 24, 00-054 Warszawa, 
działające na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) oraz na mocy zarządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie utworzenia państwowej 
instytucji kultury – Biuro Programu „Niepodległa”, NIP: 5252698155 oraz REGON: 366513210, 
wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pod nr 100/2017, zwanym dalej „BPN” przetwarza dane zawarte w ofercie oraz 
znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna 
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu 
prowadzenia Konkursu. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), mają charakter danych osobowych. 

W świetle powyższego BPN informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Biuro Programu 
Niepodległa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasne 24, 00-054 Warszawa, działające na 
podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) oraz na mocy zarządzenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji 
kultury – Biuro Programu „Niepodległa”, NIP: 5252698155 oraz REGON: 366513210, wpisane do 
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pod nr 100/2017. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się za pomocą poczty 
tradycyjnej na adres siedziby BPN lub e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl. 

3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. 
Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby BPN mogło prawidłowo przeprowadzić 
Konkurs. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy 
BPN.   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia Konkursu,  

2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego RODO lub 
ustawy o ochronie danych osobowych. 



8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11. BPN dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Oświadczam, że wypełniony został obowiązek informacyjny przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskano w celu złożenia oferty w niniejszym Konkursie. 

 

……………………………., dnia ……………. 2018 r. 


