Żłobek Samorządowy nr 18
ul. Mazowiecka 30a, 30-018 Kraków
tel. +48 12 633-06-42, e-mail: zlobek18@poczta.onet.pl

Znak sprawy: ŻŁ18/RR/1/2018

Kraków, dnia 11 lipca 2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
POSTĘPOWANIE PN.
DOSTAWA MEBLI I DYWANÓW CELEM WYPOSAŻENIA ŻŁOBKÓW
SAMORZĄDOWYCH - W RAMACH PROJEKTU „DAJ SZANSĘ!”
Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest w celu wyboru Wykonawcy dostaw mebli
i dywanów, które będą stanowić wyposażenie Żłobków Samorządowych.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po przeprowadzeniu niniejszego
rozeznania rynku w ramach projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.
Numer naboru: RPMP.08.05.00-IP.02-12-022/17, nr projektu RPMP.08.05.00-120079/17.
Tytuł projektu: „Daj szansę!”.
W związku z ww. zamówieniem publicznym Żłobek Samorządowy Nr 18 w Krakowie
(ul. Mazowiecka 30a, 30-019 Kraków), został wyznaczony jako zamawiający (zwanym dalej
w treści umowy Zamawiającym), w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
upoważniony do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia na
DOSTAWĘ MEBLI I DYWANÓW CELEM WYPOSAŻENIA ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH W RAMACH PROJEKTU „DAJ SZANSĘ!”, w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków Żłobka Samorządowego Nr 18 w Krakowie oraz następujących placówek (zwanych dalej w
treści umowy Żłobkami Samorządowymi), posiadających status zamawiającego w rozumieniu
ww. ustawy:
a) Żłobek Samorządowy nr 19, ul. Świtezianki 7, 31-563 Kraków;
b) Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7, 30-316 Kraków;
c) Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28, 31-843 Kraków;
d) Żłobek Samorządowy nr 30, ul. J. Majora 18, 31-422 Kraków.
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Żłobek Samorządowy nr 18
ul. Mazowiecka 30a, 30-019 Kraków
tel. +48 12 633-06-42
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tel. kom. +48 608-113-222
e-mail: zlobek18@poczta.onet.pl
http://www.zlobek18.pl
Regon 351554353
NIP 6761013717
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert tj. „Rozeznania rynku”.
W związku z wartością szacunkową zamówienia Zamawiający nie stosuje przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)].
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych na dowolną liczbę części.
2. Przedmiotem zamówienia w poszczególnych częściach jest:
a) Część 1: Dostawa mebli i dywanów dla Żłobka Samorządowego nr 18 w Krakowie;
b) Część 2: Dostawa dywanu dla Żłobka Samorządowego nr 19 w Krakowie;
c) Część 3: Dostawa mebli i dywanu dla Żłobka Samorządowego nr 23 w Krakowie;
d) Część 4: Dostawa mebli i dywanów dla Żłobka Samorządowego nr 27 w Krakowie;
e) Część 5: Dostawa mebli dla Żłobka Samorządowego nr 30 w Krakowie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy z załącznikami,
będący załącznikiem nr 1 do ,,Rozeznania rynku”. Zakres zamówienia należy
odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści ,,Rozeznania rynku”, będącymi np.
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Złożenie oferty jest równoważne z pełną akceptacją treści wzoru umowy przez
Wykonawcę.
7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 Meble;
39530000-6 Dywany, maty i dywaniki.
IV. Termin wykonania zamówienia: do 27 sierpnia 2018 r. (od dnia zawarcia umowy).
V. Podstawy wykluczenia z postępowania.
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury
wyboru Wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
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a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
VI. Podstawy odrzucenia oferty.
1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego „Rozeznania rynku”, w szczególności
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
b) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.
1. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2 do ,,Rozeznania rynku”.
2. Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do ,,Rozeznania rynku”.
3. Arkusz cenowy (szczegółowe zestawienie dostarczanego wyposażenia) - wypełniony
i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik do wzoru umowy.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami ustala się
w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres: zlobek18@poczta.onet.pl
2. Upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Danuta Skotniczna, tel.
+48 608-113-222 lub 12 633-06-42 (telefony czynne w dni robocze w godz. 7:00 –
12:00).
W przypadku wysłania ewentualnych pytań przez Wykonawcę za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, Zamawiający zwraca się z prośbą o przesłanie
jednocześnie wersji edytowanej (np. Word) pytań na adres poczty elektronicznej (email): zlobek18@poczta.onet.pl
IX. Sposób przygotowania oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę w formie skanu dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną, zgodnie z
punktem VIII „Rozeznania rynku”.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w pkt. VII niniejszego ,,Rozeznania
rynku”.
5. Formularz oferty, oświadczenie i pełnomocnictwo muszą być podpisane przez osobę
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(osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy i złożone w formie oryginału
lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Jeżeli oferta nie będzie zawierać oświadczenia, o który mowa w punkcie VII podpunkt
1 to Zamawiający wezwie wykonawcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Nieuzupełnienie dokumentu w wyznaczonym terminie lub złożenie dokumentów
niewłaściwych spowoduje odrzucenie oferty.
X. Kryterium oceny ofert i sposób oceny ofert.
Oferty będą oceniane w każdej części według kryterium: cena – 100%.
Punkty liczone będą w następujący sposób:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert
- Cof - cena podana w ofercie ocenianej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma maksymalną liczbę punktów.
XI. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 24 lipca 2018 r. do godz. 10:00.
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotarła do Zamawiającego przed
upływem terminu wskazanego powyżej.
XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powiadomi
Wykonawców o wyniku postępowania oraz o wykonawcach wykluczonych i ofertach
odrzuconych Informacja o wybranej ofercie zostanie również zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
2. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy lub
zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,
Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie, że wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia
umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przyjęcia oferty.
Wybrany Wykonawca zostanie zaproszony przez Zamawiającego do podpisania
umowy w terminie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia składania ofert i na warunkach
określonych w ofercie.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia pełnomocnictwa dla osoby zawierającej
umowę ze strony Wykonawcy, jeżeli upoważnienie do tej czynności nie wynika z
dokumentów rejestrowych firmy wykonawcy.
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XIII.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do „Rozeznania rynku”. Zamawiający dopuszcza
zmiany umowy wyłącznie w sytuacjach i na warunkach określonych we wzorze umowy.
Nie dopuszcza się istotnych zmian umowy, przy czym przez istotną zmianę umowy
rozumie się zmianę, która wprowadzona w treść oferty najkorzystniejszej
spowodowała by utratę przez tą ofertę statusu najkorzystniejszej lub konieczność
odrzucenia tej oferty.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 (wzór umowy z załącznikiem)
2. Załącznik nr 2 (oświadczenie o braku powiązań)
3. Załącznik nr 3 (formularz oferty)
4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Dyrektor
Żłobka Samorządowego nr 18 w Krakowie
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Załącznik nr 3 do ,,Rozeznania rynku”

………………………………
(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
SKŁADANY W ODPOWIEDZI NA ROZEZNANIE RYNKU
(ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY)

Nazwa (firma) Wykonawcy:...........................………….....................................................................…
Adres Wykonawcy (ulica, kod pocztowy, miejscowość): ………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Województwo: ............................................................
Regon: .........................................................................
NIP: .............................................................................
e-mail: ...................................................................
Internet (www): .........................................................
Telefon:.................................................................. Fax: ...........................................................................
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. DOSTAWA MEBLI
I DYWANÓW CELEM WYPOSAŻENIA ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH - W RAMACH
PROJEKTU „DAJ SZANSĘ!”, zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z poniższymi
warunkami:
1. Cena brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia w części 1 zamówienia
wynosi: ……………………… PLN
w tym stawka VAT …..%;
2. Cena brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia w części 2 zamówienia
wynosi: ……………………… PLN
w tym stawka VAT …..%
3. Cena brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia w części 3 zamówienia
wynosi: ……………………… PLN
w tym stawka VAT …..%
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4. Cena brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia w części 4 zamówienia
wynosi: ……………………… PLN
w tym stawka VAT …..%
5. Cena brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia w części 5 zamówienia
wynosi: ……………………… PLN
w tym stawka VAT …..%
6.
7.
8.

Termin wykonania zamówienia – zgodnie ze wzorem umowy.
Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.
Oświadczamy, że wzór umowy oraz pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do
,,Rozeznania rynku” zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
1)

rozporządzenie 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

10. Części zamówienia, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz ich
nazwa (wypełnić tylko jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………..……….
11. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu
jest/są: ……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………….
(podpis osoby(osób) upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do ,,Rozeznania

rynku”

………………………………
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Oświadczam, iż jako Wykonawca nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo i nie podlegam wykluczeniu z postępowania.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO);
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika;
d) pozostawaniu

w

związku

małżeńskim,

w

stosunku

pokrewieństwa

lub

powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………….
(podpis osoby(osób) upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (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”, Zamawiający
informuję, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd
Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy
ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do
spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa.
3) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego
postępowania i realizacji przedmiotu zamówienia jest Gmina Miejska w Krakowie; Plac Wszystkich
Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
4) Inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Renata Woyciechowska, ul. Wielopole
17a, 31-072 Kraków, e-mail: iod@um.krakow.pl.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO z zakresie
wskazanym w pkt 1) - 3) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na
DOSTAWĘ MEBLI I DYWANÓW CELEM WYPOSAŻENIA ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH - W
RAMACH PROJEKTU „DAJ SZANSĘ!” numer referencyjnym postępowania ŻŁ18/RR/1/2018
prowadzonym w trybie otwartego postępowania konkurencyjnego oraz realizacji projektu nr
RPMP.08.05.00-12-0079/17-00 Daj szansę dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr RPMP.08.05.00-12-0079/17-00, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
6) Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Województwu Małopolskiemu – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1,
30-107 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt – Gminie Miejskiej Kraków Plac Wszystkich
Świętych 3-4, 31-004 Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczy
w realizacji projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym
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badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego , Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom,
realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole
i audyty w ramach RPO WM.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) oraz osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
Pzp.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia
następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto
ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji. Okres przechowywania obejmuje również cały
czas trwania umowy. Pani/Pana dane osobowe będą również przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.
1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
9) Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej jest
wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
konsekwencją niepodania określonych danych może być odrzucenie oferty lub nieprzyznanie
punktów w kryterium oceny ofert;
10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
11) Pani/Pan posiada:
− 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 Pani/Pana
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;
12) 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) określonymi przez
Ministerstwo Rozwoju oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
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Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub minister właściwy do spraw rozwoju

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Daj Szansę!” (RPMP.08.05.00-12-0079/17) dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 8 osi priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia
życia zawodowego z prywatnym

Żłobek Samorządowy nr 18
tel. +48 12 633-06-42, e-mail: zlobek18@poczta.onet.pl
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 30a Kraków

** 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.
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