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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

o szacunkowej wartości poniżej 221.000 euro 
 

 

 

Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w obiektach 

hotelarskich oraz w innych obiektach na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego 

 do 30 czerwca 2022 roku 



 

 

 

Numer sprawy DP-271-21/2019 

2 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(dalej SIWZ) 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, NIP 676-17-87-436, REGON: 351210040, adres strony 

internetowej: www.biurofestiwalowe.pl , tel. 12 354 25 00, faks: 12 354 25 01. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). 

2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie w trybie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa Zamawiającego w zakresie rezerwacji i sprzedaży mu miejsc noclegowych w obiektach 

świadczących usługi hotelarskie w rozumieniu definicji zwartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 

usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238 z późn. zm.), w tym w szczególności w 

hotelach i pensjonatach, a ponadto w apartamentach w Polsce i za granicą, na potrzeby zakwaterowania pracowników 

Zamawiającego w związku z wykonywaniem przez niego zadań wnikających z dwóch projektów realizowanych ze wsparciem 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: „Filmowa Małopolska 2019-2022” 

oraz „Małopolski Przemysł Spotkań Na Arenie Międzynarodowej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 

nr 1 do SIWZ. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 63510000-7 Usługi biur podróży i podobne 63500000-4 Usługi biur podróży, 

podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 55200000-2 Pola kempingowe i inne 

miejsca noclegowe, inne niż hotelowe 79998000-6 Usługi organizowania podróży służbowych 

4. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamówienia dotyczyć będą obsługi Zamawiającego w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w obiektach 

świadczących usługi hotelarskie w rozumieniu definicji zwartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 

usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238 z późn. zm.) w Polsce i za granicą, na 

potrzeby zakwaterowania pracowników Zamawiającego. Udzielanie tych zamówień odbywać się będzie w oparciu o odrębną w 

stosunku do zamówienia podstawowego umowę zawieraną w trybie zamówienia z wolnej ręki z wykonawcą wyłonionym w 

niniejszym postępowaniu. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienia będzie realizowane do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

- Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej na kwotę 100.000,00 

zł; 

http://www.biurofestiwalowe.pl/
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3) zdolności technicznej lub zawodowej: minimalne warunki dotyczące doświadczenia: wykonawca wykonał lub w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, których przedmiotem była 

obsługa w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w obiektach hotelarskich oraz innych obiektach 

świadczących usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238 z późn. zm.) w Polsce i za granicą. Każda 

usługa musi być wykonana na kwotę co najmniej 50.000,00 zł brutto. Przez jedną usługę rozumie się obsługę realizowaną 

na podstawie jednej umowy przez wskazany w niej okres czasu.  

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 

w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunku doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby warunek 

doświadczenia, określony w pkt V.1 ppkt 3 spełniał co najmniej 1 wykonawca.  

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych;  

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. 

zm.); 

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca 

w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

4) wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a, 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

5) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę 

w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

6) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 

przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 

3000 złotych; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art%28332%29ust%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art%28332%29ust%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464#art%28366%29ust%281%29
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7) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o 

którym mowa w pkt 6; 

8) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 

prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 

niż 3000 złotych; 

9) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 16-20 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

pkt 1 ppkt 2-9 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za 

wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 2.  

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed wykluczeniem wykonawcy, 

Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia nie zakłóci konkurencji.  

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

GRUPA KAPITAŁOWA 

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych tj. dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, 

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków, płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

WSTĘPNE POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór: załącznik nr 3 do SIWZ); 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór: załącznik nr 4 do SIWZ). 

3) dokumenty, które umożliwią Zamawiającemu ocenę czy wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz czy 
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stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w tym dokumenty 

określające w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

(dotyczy sytuacji gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach 

zawodowych innych podmiotów). 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do 

wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 2.  

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których 

mowa w pkt 2.  

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została w danej części zamówienia najwyżej oceniona do złożenia w 

wymaganym terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:  

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego odpowiednio w pkt 

V.1 ppkt 2 SIWZ; 

3) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi 

załącznik nr 6 do SIWZ. 

8. W sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wezwie wykonawcę do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 SIWZ. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%281%29
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9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. 

Dokumenty, o których mowa w pkt 7 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Poświadczenia za zgodność 

z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 7 oraz pkt 15-16 w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie 

pobiera z tych baz wskazane przez wykonawcę dokumenty. 

13. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 7 oraz pkt 15-16, które znajdują się 

w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, korzysta z posiadanych dokumentów , o ile są one aktualne. 

14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może na każdym etapie 

postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że 

nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

DOKUMENTY PODMIOTÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

15. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, 

o których mowa w pkt 7 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

16. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 15, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się pisemnie lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt 2.  

2. Oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej. 

3. Oświadczenia lub dokumenty w postępowaniu mogą być składane w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (jako 

dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

4. Korespondencję w formie pisemnej należy kierować na adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków. 

5. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres:  malgorzata.zon@biurofestiwalowe.pl  

6. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: 

Małgorzata Zoń, tel. +48 12 354 25 38, adres e-mail: malgorzata.zon@biurofestiwalowe.pl; 

Natalia Woda, tel. +48 12 354 25 53, adres e-mail: nwoda@film-commission.pl.   

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

mailto:%20malgorzata.zon@biurofestiwalowe.pl
mailto:malgorzata.zon@biurofestiwalowe.pl
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie 

po terminie otwarcia ofert zmian podmiotowych w składzie grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim. 

6. Oferta powinna zawierać co najmniej: 

1) wskazanie ceny za realizację danej części zamówienia, zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o którym mowa w pkt XIII; 

2) określenie innych elementów będących kryteriami oceny ofert, zgodnie z pkt XIV SIWZ; 

3) oświadczenie dotyczące zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia; 

4) wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm 

podwykonawców (jeżeli dotyczy); 

5) wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz wskazanie ich wartości bez kwoty podatku (wyłącznie w sytuacji gdy 

wybór oferty wykonawcy prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług); 

6) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w VII pkt 2 – 5 SIWZ; 

7) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli 

dotyczy). 

7. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, 

zbindowane) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).  

8. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione oraz 

wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy 

umieścić w odrębnej kopercie z oznaczoną klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 

4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. 

Poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.). 

9. Oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub 

opakowaniu. 

10. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: 
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Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) 

Krakowskie Biuro Festiwalowe 

ul. Wygrana 2 

30-311 Kraków 

Nr postępowania: DP-271-21/2019 

 

Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w obiektach 

hotelarskich oraz w innych obiektach na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego 

 do 30 czerwca 2022 roku 

 

Nie otwierać przed 12 czerwca 2019 roku, godz. 10:30 

 

11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany dokonuje się przez złożenie 

oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta i nowa oferta 

dodatkowo muszą być oznaczone napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert koperta zawierająca zmianę oferty zostanie otwarta 

w pierwszej kolejności. Wycofania oferty dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem terminu 

składania ofert, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli reprezentacja wykonawcy nie 

wynika z ogólnie dostępnych rejestrów, do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać na adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, sekretariat Biura– nie później niż 

do dnia 12 czerwca 2019 roku, godz. 10:00. 

2. Sekretariat Krakowskiego Biura Festiwalowego jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2019 roku, godz. 10:30 w sali konferencyjnej (1 piętro) w siedzibie Zamawiającego, ul. 

Wygrana 2, Kraków. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty podać cenę brutto (z podatkiem od towarów i usług zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa) stanowiącą wysokość opłaty transakcyjnej za jednostkową rezerwację i sprzedaż miejsc 

noclegowych. Opłata transakcyjna powinna uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę z tytułu rezerwacji i 

sprzedaży noclegu, bez względu na liczbę osób, które korzystać będą z noclegu w ramach jednego zamówienia oraz bez względu 

na długość czy miejsce pobytu. Do ceny transakcyjnej nie będzie wliczana opłata za dany nocleg. Podana cena musi być wyższa 

niż 0,00 zł. 

2. Podane w ofercie ceny brutto muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami prawa wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

3. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
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KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów. Oferty będą oceniane według  

następujących kryteriów: 

 

Lp. NAZWA KRYTERIUM WAGA 

1 cena  40% = 40 pkt 

2 zapewnienie platformy on-line 24% = 24 pkt 

3 dostępność 20% = 20 pkt 

4 możliwość bezkosztowej zmiany osoby korzystającej z noclegu  9% = 9 pkt 

5 szybkość reakcji na złożone zamówienie 7% = 7 pkt 

 

2. Sposób oceny ofert w kryterium CENA będzie oparty o następujący wzór: 

liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 40, przy czym 1 pkt odpowiada 1% gdzie: 
C min – najniższa zaoferowana cena, obliczona zgodnie z XIII SIWZ 

C bad – cena oferty badanej, obliczona zgodnie z XIII SIWZ 

3. W kryterium ZAPEWNIENIE PLATFORMY ON-LINE wykonawca powinien wskazać, czy oferuje zapewnienie Zamawiającemu na cały 

okres realizacji zamówienia zintegrowanej platformy on-line w języku polskim umożliwiającej kompleksową i skuteczną realizację 

zamówień, poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie w formularzu oferty – należy zaznaczyć TAK lub NIE w pkt II.2 

Formularza oferty (załącznik nr 5 do SIWZ). 

Przez zintegrowaną platformę on-line Zamawiający rozumie elektroniczną platformę dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu, umożliwiającą mu po zalogowaniu (poprzez podanie indywidualnego loginu i hasła) co najmniej: 

a) dostęp do opisów i zdjęć obiektów hotelarskich; 

b) uzyskanie informacji o dodatkowych usługach, takich jak np. możliwość i sposób parkowania; 

c) uzyskanie informacji o sposobie dojazdu do obiektów; 

d) uzyskanie informacji o dostępności miejsc noclegowych w danym obiekcie oraz obowiązujących cenach brutto; 

e) weryfikowanie przedstawionych przez wykonawcę wariantów; 

f) dokonywanie elektronicznej rezerwacji/zakupu miejsc noclegowych; 

g) uzyskanie informacji o warunkach posiadanej rezerwacji, w tym możliwości dokonywania w niej zmian oraz modyfikacji. 

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium ZAPEWNIENIE PLATFORMY ON-LINE będzie obliczana w następujący sposób: 

 zapewnienie przez wykonawcę na cały okres realizacji zamówienia zintegrowanej platformy on-line w języku polskim 

umożliwiającej kompleksową i skuteczną realizację zamówień – 24 pkt; 



 

 

 

Numer sprawy DP-271-21/2019 

10 

 

 brak możliwości zapewnienia przez wykonawcę na cały okres realizacji zamówienia zintegrowanej platformy on-line w 

języku polskim umożliwiającej kompleksową i skuteczną realizację zamówień lub niezłożenie oświadczenia we 

wskazanym w formularzu oferty miejscu bądź zaznaczenie więcej niż jednej opcji – 0 pkt. 

 

4. Punkty w kryterium DOSTĘPNOŚĆ będą przyznawane w oparciu o zaoferowaną dostępność wykonawcy dla Zamawiającego w celu 

jego obsługi wynikającej z realizacji zamówienia, ponad minimalny wymagany zakres czasowy wskazany w pkt 3. Opisu przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) i będą obliczane w następujący sposób:  

 

 

Możliwość obsługi Zamawiającego, w tym dokonywania rezerwacji, przez 24 

godziny na dobę w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) oraz w soboty i 

niedziele  

20 pkt 

Możliwość obsługi Zamawiającego, w tym dokonywania rezerwacji, przez 16 

godzin dziennie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 

- 24.00) oraz 8 godzin dziennie w soboty i niedziele (w godzinach 10.00 - 18.00) 

15 pkt 

Możliwość obsługi Zamawiającego, w tym dokonywania rezerwacji, przez 16 

godzin dziennie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 

- 24.00)  

10 pkt 

Możliwość obsługi Zamawiającego, w tym dokonywania rezerwacji, przez 10 

godzin dziennie tylko w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, w godzinach 

8.00 – 20.00) 

 

0 pkt 

 

Niezłożenie oświadczenia w przedmiocie powyższego kryterium w Formularzu oferty (załącznik nr 5 do SIWZ) bądź zaznaczenie 

więcej niż jednej opcji, będzie oznaczało przyznanie danemu wykonawcy 0 pkt w tym kryterium. 

5. Kryterium MOŻLIWOŚĆ BEZKOSZTOWEJ ZMIANY OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z NOCLEGU będzie odnosiło się do zagwarantowania 

przez wykonawcę możliwości zmiany osoby wskazanej jako korzystającej z zamówionego i potwierdzonego noclegu, bez 

konieczności ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów. Punkty w tym kryterium będą przyznawane w 

następujący sposób: 

 

 

Możliwość bezkosztowej zmiany osoby korzystającej z noclegu do chwili 

rozpoczęcia pierwszej doby hotelowej 

9 pkt 

Możliwość bezkosztowej zmiany osoby korzystającej z noclegu na maksymalnie 

24 godziny przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej 

6 pkt 



 

 

 

Numer sprawy DP-271-21/2019 

11 

 

Możliwość bezkosztowej zmiany osoby korzystającej z noclegu na maksymalnie 

3 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej 

3 pkt 

Brak możliwości zagwarantowania bezkosztowej zmiany osoby korzystającej z 

noclegu – bezkosztowa zmiana uzależniona od indywidualnych zasad danego 

obiektu 

0 pkt 

 

Niezłożenie oświadczenia w przedmiocie powyższego kryterium w Formularzu oferty (załącznik nr 5 do SIWZ) bądź zaznaczenie 

więcej niż jednej opcji, będzie oznaczało przyznanie danemu wykonawcy 0 pkt w tym kryterium. 

6. Kryterium SZYBKOŚĆ REAKCJI NA ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE będzie odnosiło się do zaoferowanego przez wykonawcę czasu, w jakim 

przedstawiał będzie Zamawiającemu proponowane warianty cenowe realizacji zamówienia, poniżej maksymalnego  

dopuszczalnego terminu wskazanego w pkt 8. Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Punkty w tym kryterium 

będą przyznawane w następujący sposób: 

 

 

Przedstawienie Zamawiającemu do wyboru wariantów cenowych realizacji 

danego zamówienia w terminie do 3 godzin od chwili przekazania zamówienia 

7 pkt 

Przedstawienie Zamawiającemu do wyboru wariantów cenowych realizacji 

danego zamówienia w terminie do 6 godzin od chwili przekazania zamówienia 

5 pkt 

Przedstawienie Zamawiającemu do wyboru wariantów cenowych realizacji 

danego zamówienia w terminie do 12 godzin od chwili przekazania zamówienia 

3 pkt 

Przedstawienie Zamawiającemu do wyboru wariantów cenowych realizacji 

danego zamówienia w terminie do 24 godzin od chwili przekazania zamówienia 

0 pkt 

 

Niezłożenie oświadczenia w przedmiocie powyższego kryterium w Formularzu oferty (załącznik nr 5 do SIWZ) bądź zaznaczenie 

więcej niż jednej opcji, będzie oznaczało przyznanie danemu wykonawcy 0 pkt w tym kryterium. 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

2. W przypadku gdy wykonawca realizuje umowę z udziałem podwykonawców, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

wykonawca poda Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w dostawy (o ile są już znane). 
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3. W sytuacji gdy przedstawione przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt VII.7 ppkt 2 SIWZ nie będą aktualne na dzień 

zawarcia umowy, wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na sumę gwarancyjną 100.000,00 

zł. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XVII. WZÓR UMOWY 

Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego, 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie tej ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się: 

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli 

informacje zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 10 dni - gdy zostały przesłane w inny sposób; 

b) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ 

na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ  

c) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 niniejszego punktu - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu 

ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

9. Pozostałe szczegółowe zasady dotyczące odwołań uregulowane zostały w Dziale VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

Zasady wnoszenia skargi wskazane są w Dziale VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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XIX. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
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”, 

Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. 

Wygranej 2, 30-311 Kraków, adres e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl, tel.: +48 12 354 25 00; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Biurze Festiwalowym jest Pan Łukasz Gajdecki, kontakt: 

rodo@biurofestiwalowe.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 

art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników; 

c) 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 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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) 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. c RODO. 

 

 

Wykaz załączników: 

1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

2) Wzór umowy – załącznik nr 2 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3  

mailto:poczta@biurofestiwalowe.pl
mailto:rodo@biurofestiwalowe.pl
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4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4  

5) Formularz oferty (wzór) - załącznik nr 5 

6) Wykaz usług (wzór) – załącznik nr 6 

Wszystkie wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ 

 

 

 

Kraków, dnia 3 czerwca 2019 roku 


