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                                                                                           Zielonki-Parcela, dnia 11.05.2020 r. 

 

Dyrektor Domu Kultury Stare Babice (dalej jako „DK Stare Babice”, „Organizator”) 

ogłasza Konkurs ofert na prowadzenie zajęc  artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, 

ruchowych i innych w sezonie 2020/2021 (dalej jako „Konkurs”). 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba prawna, organizacja pozarządowa oraz osoba 

fizyczna. 

2. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez przesłanie kompletu poprawnie wypełnionych 

oraz podpisanych dokumentów tj.: 

1) wypełnionego formularza oferty na prowadzenie zajęć poprzez podpisanie na ostatniej 

stronie i parafowanie na każdej ze stron, przez uprawnionego do występowania                                  

w imieniu Uczestnika przedstawiciela lub pełnomocnika.  

W przypadku, gdy w imieniu Uczestnika działa przedstawiciel lub pełnomocnik, należy 

do formularza oferty dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. 

Uwaga: w przypadku składania ofert na więcej niż 1 zajęcia, tabelę zawartą we wzorze 

formularza oferty należy uzupełnić dla każdych zajęć oddzielnie. 

2) dokumentów aplikacyjnych (CV) instruktora/ów.  

Uwaga: dotyczy wszystkich Uczestników, zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych 

lub organizacji pozarządowych, dla których inne osoby fizyczne będą prowadziły zajęcia 

w imieniu Uczestnika. 

II. CELKONKURSU 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert oraz zawarcie umów na prowadzenie 

zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, ruchowych i innych w DK Stare Babice                          

w sezonie 2020/2021. 

2. Zajęcia muszą być planowane na okres nie krótszy niż 5 miesięcy, ale nie dłuższy niż 10 

miesięcy.  

3. W związku z trwającym na terenie RP stanem epidemii organizator dopuszcza możliwość 

skrócenia okresu prowadzenia zajęć i/lub zmiany ich organizacji – w zależności od dalszych 

regulacji prawnych i zaleceń wprowadzonych przez Rząd, do których stosowania jest 

obowiązany Organizator. 
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4. Uczestnik powinien przedstawić kompletny plan realizacji zajęć, wypełniając wszystkie pola 

formularza oferty. 

5. Uczestnik może złożyć ofertę na prowadzenie kilku zajęć. W tym celu należy wypełnić 

tabelę z pierwszej strony formularza oferty dla każdych oferowanych zajęć oddzielnie. 

6. Rodzaje zajęć objętych Konkursem:  

1) Sztuki wizualne: malarstwo i rysunek, plastyka, fotografia, komiks, grafika  

i animacja, zajęcia projektowania gier i inne. 

2) Rękodzieło – szydełkowanie, haftowanie, projektowanie i szycie, sutasz, tkactwo, 

decoupage, ceramika, sitodruk, batik, wiklina papierowa, modelarstwo, stolarstwo 

i inne. 

3) Muzyka: nauka gry na pianinie, gitarze, keyboardzie, perkusji, tworzenie muzyki, zajęcia 

wokalne, musicalowe, zajęcia umuzykalniające dla dzieci, praca z głosem 

i inne. 

4) Ruch: taniec, balet, taniec nowoczesny, jazzowy, hip-hop; taniec orientalny; taniec 

towarzyski; taniec musicalowy, flamenco, breakdance, zajęcia ruchowe i rytmiczne dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych; joga, sztuki walki i inne. 

5) Teatr: zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; teatr ciała, tańca, cieni, teatr 

lalek, teatr improwizacji, kabaret, praca nad głosem i inne. 

6) Język i kultura: kulturowe i etnograficzne zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, 

nauka języków obcych (angielski, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski itp.); zajęcia 

pisarskie, dziennikarskie, translatorskie i inne. 

7) Kulinarne: nauka gotowania połączona z wiedzą o kulturze wybranego regionu, kraju 

lub historii, dietetyka i inne. 

8) Rozwój: programowanie, szachy, robotyka, modelowanie 3D, drukarki 3D, gry 

bilardowe, gry planszowe, nauka kodowania dla dzieci, nauka szybkiego czytania, 

trening pamięci, logiczne myślenie, kursy przygotowujące do egzaminów 

przedmiotowych i językowych, inne. 

9) Polish Your English: zajęcia edukacyjne z native speakerem w języku angielskim w 

każdej z powyższych kategorii.  

10) Inne zaproponowane przez Uczestnika. 

7. Miejsce prowadzenia zajęć: DK Stare Babie przy ul. Południowej 2a w Zielonkach-Parceli, 

w Klub Mieszkańca w Starych Babicach przy ul. Polnej  40,  inne obiekty położone na terenie 

gminy Stare Babice i wskazane przez DK Stare Babice przed zawarciem umowy                                           

z Oferentem. 
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III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW OFERTY: 

1. Komplet dokumentów określonych w I. 2 Regulaminu należy przesłać w formie kolorowego 

skanu pdf.  na adres e-mail Organizatora: konkurs@domkultury-starebabice.pl. w temacie 

wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na prowadzenie zajęć w sezonie 2020/2021 dla DK 

Stare Babice”.  

Uwaga: przed wysłaniem dokumentów oferty, należy zweryfikować poprawność plików                     

w zakresie ich odczytu. 

2. Termin:  do 30 czerwca 2020 r. 

3. W przypadku przesłania niekompletnych dokumentów (w szczególności błędnie 

wypełnionych i/lub niepodpisanych) Organizator niezwłocznie wezwie Uczestnika                             

do uzupełnienia braków formalnych, jednocześnie wskazując termin realizacji. 

Niedochowanie terminu będzie skutkowało niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Dokumenty przesłane po terminie 30 czerwca 2020 r. oraz dokumenty, które są niemożliwe 

do odczytania przez Organizatora (np. uszkodzony plik, format pliku nie możliwy                                

do odczytania na komputerze Organizatora konkursu itp.) nie będą rozpatrywane. 

5. Wszelka korespondencja pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami Konkursu będzie 

prowadzona drogą elektroniczną (e-mail).  

 

IV. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT: 

Kryterium wyboru. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora DK będzie brać pod 

uwagę posiadanie doświadczenie w prowadzeniu zajęć przez Uczestnika/zgłaszanego przez 

Uczestnika instruktora/-ów, innowacyjność proponowanych zajęć, wartość merytoryczną 

oferty, ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zajęć, kwalifikacje instruktorów                     

do prowadzenia zajęć oraz dotychczasową ocenę współpracy z DK Stare Babice. 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową na niejawnym posiedzeniu, a jej 

wyniki podane do dnia 5 sierpnia 2020r.  

2. Powiadomienie o wynikach Konkursu nastąpi poprzez przesłanie do wszystkich Uczestników 

informacji na adres e-mail wskazany w dokumentach.  

3. Uczestnik, którego oferta nie została wybrana przez Komisję Konkursową nie zostanie 

poinformowany o szczegółach przedmiotowej decyzji.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji z Uczestnikami, których oferty zostały 

wybrane w Konkursie, co do warunków/zasad realizacji. 

5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową i Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od 

nich odwołanie. 
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6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert. 

7. Z Uczestnikami, których oferty zostały wybrane w Konkursie zostaną zawarte pisemne 

umowy według wzoru ustalonego przez Organizatora Konkursu. Umowy zawierane będą                         

z terminem ich wykonania do 31 grudnia 2020 r. DK Stare Babice dopuszcza zawarcie 

kolejnych umów w okresie od stycznia do końca sezonu 2020/2021 w zależności                                         

od wysokości przyznanej dotacji na działalność DK Stare Babice w 2021 r. W przypadku 

nieotrzymania wystarczających środków finansowych DK Stare Babice zastrzega sobie 

prawo zawarcia tylko części umów z  2020 r. W przypadku kontynuacji umów w 2021 r. nie 

zmieni się ich przedmiot, zakres, wynagrodzenie i inne elementy, które były określone 

w umowach w 2020 r.  W związku z trwającym na terenie RP stanem epidemii organizator 

dopuszcza możliwość skrócenia okresu prowadzenia zajęć i/lub zmiany ich organizacji –                         

w zależności od dalszych regulacji prawnych i zaleceń wprowadzonych przez Rząd, do 

których stosowania jest obowiązany Organizator. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wybranej w Konkursie oferty i odstąpienia 

od umowy zawartej z Uczestnikiem, jeśli na zaproponowane przez Uczestnika zajęcia nie 

zapisze się minimalna ilość chętnych. W takim przypadku Uczestnik nie będzie rościł zapłaty 

wynagrodzenia od Organizatora.  

VI. INFORMACJE KOŃCOWE. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

2. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor DK Stare 

Babice.  

3. DK Stare Babice uprawniony jest do dokonywania okresowych ocen efektywności działań 

wybranego w Konkursie instruktora w zakresie świadczonych przez niego usług, a należyta 

staranność w realizacji tych usług będzie podlegała bieżącej ocenie przez DK Stare Babice, 

w tym będzie stanowić jedno z kryteriów decyzji DK Stare Babice o kontynuowaniu 

współpracy z instruktorem w kolejnych sezonach. W przypadku rażącego 

nieprzestrzegania postanowień umowy Organizator może ją wypowiedzieć. 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Dom Kultury Stare 

Babice w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2a, 05-082 Zielonki-Parcela. 

2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych                                               

tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@domkultury-starebabice.pl.  

 



 

Strona 5 z 6 
 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach i na podstawach prawnych 

wskazanych poniżej: 

1) prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu tj. podjęcie i realizacja 

działań przez Administratora na żądanie Uczestników (wysłanie oferty), w celu zawarcia 

Umowy na prowadzenie zajęć w sezonie 2020/2021 w DK Stare Babice- art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO; 

2) zawarcie i wykonanie Umowy (jeżeli dojdzie do zawarcia umowy z Uczestnikiem, którego 

oferta zostanie wybrana) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

3) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z przebiegiem 

Konkursu i/lub zawartą umową z Uczestnikiem, którego oferta została wybrana (jeżeli 

dojdzie do zawarcia umowy z Uczestnikiem, którego oferta zostanie wybrana) lub z 

przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika – ponieważ przetwarzanie w 

powyższym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

4) spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wobec urzędów 

skarbowych) – art. 6 ust. 1. lit. c RODO. 

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników – w zakresie wynikającym ze złożonych 

dokumentów - jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i zawarcia 

Umowy z DK Stare Babcie w przypadku wyboru oferty.  

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być: podmioty upoważnione do ich 

otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądu, organy 

państwowe, urzędy), podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie: 

doręczenia korespondencji, przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, informacyjne, obsługi 

IT, księgowe, finansowe, prawne i windykacyjne. W każdym przypadku relacje 

Administratora z ww. odbiorcami regulują stosowne przepisy prawa lub umowy 

powierzenia przetwarzania danych.  

6. Dane osobowe przetwarzane przez DK Stare Babice będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane tj.: 

1) uczestnictwo w Konkursie – do czasu wyznaczonego na złożenie dokumentów oferty                 

(w razie jeżeli oferta w Konkursie nie zostanie złożona), albo przez czas związany ofertą 

(w razie złożenia dokumentów oferty); 

2) zawarcia i wykonania Umowy (jeżeli dojdzie do zawarcia Umowy) – do momentu jej 

rozwiązania lub wygaśnięcia; 

3) do momentu przedawnienia roszczeń związanych z przebiegiem i wynikiem Konkursu 

lub z zawartą Umową (jeżeli dojdzie do zawarcia Umowy) lub roszczeń związanych                             

z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu; 
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4) do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających                                     

z przepisów prawa. 

7. Uczestnikom przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. Z powyższych 

uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora 

lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: DK Stare Babice, ul. Południowa 

2a, 05-082 Zielonki-Parcela, mail: konkurs@domkultury-starebabice.pl.  

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych Dom Kultury Stare Babice. Organem właściwym 

dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 
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OFERTA 
na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych 

w Domu Kultury Stare Babice w sezonie 2020/2021 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE: 

Uwaga: w przypadku składania ofert na więcej niz  1 zajęcia, tabelę nalez y uzupełnic  dla 
kaz dych zajęc  oddzielnie. 

 

 
Imię i nazwisko Oferenta/ 
Nazwa firmy lub organizacji: 

 

Adres zamieszkania/ siedziby Oferenta:  
 

NIP, REGON Oferenta  
 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:  
 

Telefon i e-mail: 
 

 

Tytuł proponowanych zajęc : 
 

 

Kro tki opis zajęc  niezbędny do ich promocji:  

RODZAJ ZAJĘĆ : 
Indywidualne/grupowe stacjonarne 
Ilos c  oso b w grupie (min. i max.) 

 

Ćzy moz liwe jest prowadzenie zajęc   takz e w 
trybie online? (Jes li tak to w jakiej formie?) 

 

UĆZESTNIĆY: 
Wiek: od … do… 
 

 

ĆZAS TRWANIA ZAJĘĆ  i ĆZĘSTOTLIWOS Ć : 
Ile minut? Ile razy w tygodniu? 
 

 

PROPONOWANY TERMIN ZAJĘĆ : 
Dzien  tygodnia/godzina 

 

Wymogi w sali (np. stoły, krzesła, dywan, 
duz o powierzchni do ruchu, inne 
wyposaz enie  itp.) 

 

Prowadzenie bezpos rednie/pos rednie (Imię, 
nazwisko prowadząc -ego/-ych) 

 

WYNAGRODZENIE: 
Kwota za pojedyncze zajęcia brutto lub 
rozliczenie procentowe brutto od sumy 
wpłat uczestniko w.  
 

 

Proponowana miesięczna opłata za zajęcia 
od uczestniko w w przypadku rozliczenia 
procentowego 

 

FORMA ROZLIĆZENIA: 
Rachunek do umowy zlecenie/ Faktura za 
usługę (zawierająca podatek VAT/bez VAT) 

 

Niezbędne materiały: 
Kalkulacja koszto w materiało w w 
przeliczeniu na 1 osobę/miesiąc 
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II. OŚWIADCZENIE OFERENTA 

1. Przyjmuję do wiadomości oraz poinformowałem osoby przewidziane do 

prowadzenia zajęć o tym, że uczestnictwo w konkursie oraz ewentualne 

prowadzenie zajęć wiąże się przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r, w niezbędnym zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

2. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zostałem(-am) poinformowany(-a) i 

przyjmuje do wiadomości oraz poinformowałem osoby, których dane osobowe 

zostały wskazane w ofercie, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Dom Kultury Stare 
Babice w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2a, 05-082 Zielonki-Parcela, 

2) dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia oferty oraz zawarcia 
umowy na prowadzenie zajęc  artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i 
ruchowych w sezonie 2020/2021 w Domu Kultury Stare Babice oraz w celu 
wykonania obowiązko w po stronie Organizatora konkursu wynikających z 
przepiso w prawa, 

3) dane osobowe zawarte w ofercie mogą zostac  udostępnione innym podmiotom 
wyłącznie w celach wynikających z przepiso w prawa, 

4) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepiso w 
prawa w tym zakresie,  

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
ro wnoznaczna z brakiem moz liwos ci udziału w konkursie, 

6) zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do tres ci swoich danych 
osobowych i moz liwos ci ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawie wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. 

3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu, akceptuję 

jego treść i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację imienia i nazwiska lub 

nazwy firmy/organizacji pozarządowej, danych zawartych w ofercie oraz 

ewentualnej umowie oraz umieszczania ich w drukowanych materiałach 

promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechnianych w mediach i Internecie. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania 

ofert. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może być przyjęta w każdej chwili przed tą 

datą. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o 

konkursie i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

7. W przypadku wyboru tej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z 

wzorem ustalonym przez Organizatora konkursu w terminie i miejscu przez niego 

wskazanym. 
 

 
(Miejscowos c  i data)                    (Ćzytelny podpis) 


