Gruta, 26.05.2021 r.

Szanowni Państwo,

Gmina Gruta z siedzibą Gruta 244, 86-330 Mełno, w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności
Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta”, współfinansowanego w ramach z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1. Włączenie
Społeczne na obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój
przez Tradycję” prowadzi rozeznanie rynku w zakresie Wykonawcy zgodnie z poniższymi warunkami:
Przedmiot usługi: świadczenie wsparcia jako „Animator zajęć animacyjno- sportowo- rekreacyjnych”. Wsparcie
skierowane będzie do 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (możliwość uczestnictwa osób
z otoczenia z tych osób). Zakres wsparcia zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestników projektu
w trakcie realizacji projektu, uwzględniając działania animacyjne, sportowe oraz rekreacyjne. W ramach wsparcia
planowane jest wykorzystanie zakupionych sprzętów m.in.: piłek, rakiet tenisowych oraz kijków do nordic walking.
Zajęcia będą odbywać się będą na terenie Gminy Gruta, w świetlicy wiejskiej w Jasiewie oraz na terenie przy
świetlicy. Zajęcia przewidziane są na okres czerwiec- grudzień 2021 r. (dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu
ze względu na panującą pandemię COVID-19). Wsparcie realizowane będzie średnio 4 godz. miesięcznie, w łącznym
wymiarze 32 godzin.
Planowane jest nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.
Oferta skierowana jest do osób fizycznych, posiadających doświadczenie w realizacji zajęć animacyjno-sportoworekreacyjnych oraz działań związanych z aktywizacją społeczną i animacją. Wraz z ofertą należy przedłożyć CV
na wzorze załączonym do zapytania.
Formularz wraz z załącznikami (CV oraz Klauzula informacja) należy przesłać w formie skanu do dnia 01.06.2021 r.
na adres mailowy: n.olechnowicz@gruta.pl.
Osoba odpowiedzialna do kontaktu: Natalia Olechnowicz-Mućka, tel. 56 46 83 121 lub 512 925 237.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązana do wyboru Wykonawcy przez Gminę Gruta, prowadzone jest zgodnie
z zasadą konkurencyjności w trybie rozeznania rynku.
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Formularz- Animator zajęć animacyjno-sportowo- rekreacyjnych do projektu pn. „Centrum Aktywności Lokalnej
w Jasiewie- Gmina Gruta”, współfinansowany w ramach z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1. Włączenie Społeczne
na obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „VistulaTerra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”

DANE OFERENTA
Imię i nazwisko:

E-mail:

Numer telefonu:

Cena brutto za godzinę zegarową pracy wynosi (proszę wskazać do dwóch miejsc po przecinku)
Animator zajęć animacyjno-sportowo- rekreacyjnych

…………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis)
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Curriculum vitae (CV)
Nazwisko i imię
Telefon
E-mail

Wykształcenie
Okres
nauki
Nazwa uczelni i miejscowość oraz nazwa Uzyskane stopnie naukowe,
(rrrr –rrrr)
kierunku
zawodowe lub dyplomy

tytuły

(Należy wpisać każdy typ kształcenia ponadpodstawowego, począwszy od ostatniego)

Doświadczenie w realizacji zajęć animacyjno-sportowo-rekreacyjnych
Okres pracy
(dd-mm-rrrr –
dd-mm-rrrr)

Nazwa pracodawcy
i miejscowość

Stanowisko

Krótki opis obowiązków1

Stanowisko

Krótki opis obowiązków2

(Należy wpisać począwszy od ostatniego)

Doświadczenie w zakresie aktywizacji społecznej
Okres pracy
(dd-mm-rrrr –
dd-mm-rrrr)

1
2

Nazwa pracodawcy
i miejscowość

Należy podać informacje nt. realizacji wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (o ile dotyczy).
Należy podać informacje nt. realizacji wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (o ile dotyczy).
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(Należy wpisać począwszy od ostatniego)

Doświadczenie w zakresie animacji
Okres pracy
(dd-mm-rrrr –
dd-mm-rrrr)

Nazwa pracodawcy
i miejscowość

Stanowisko

Krótki opis obowiązków3

(Należy wpisać począwszy od ostatniego)

Informacje dodatkowe
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do przedłożenia oferty
Gminie Gruta zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw
z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

……………………………………………..
Podpis
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Należy podać informacje nt. realizacji wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (o ile dotyczy).
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia rozeznania rynku
w zakresie wykonawcy w ramach projektu pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta”
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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 (określane jako
„RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.
W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz 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.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Gmina Gruta. Obsługę Gminy Gruta prowadzi Urząd Gminy
w Grucie, Gruta 244, 86-330 Mełno.
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (Wójt Gminy) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) Panią
Milenę Chlewicką. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail m.chlewicka@gruta.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku prowadzeniem rozeznania rynku w zakresie wyboru
wykonawcy w ramach projektu pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta”, zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g, ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy odpowiedzialni za realizację projektu
pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta”.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Gruta przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy
kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.Dz.U.2017.1257 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j.Dz.U.2018.217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych osobowych jej
dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres lub
drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres gruta@gruta.pl.
8. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne
z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana
kandydatury do realizacji wsparcia w ramach projektu pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina
Gruta”.
11. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
…………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis)
5

