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Szelment dn. 02.11.2021 r. 

 

ZAPROSZENIE 

do składania ofert na prowadzenie 

Szkoły Narciarskiej na terenie WOSiR Szelment sp. z o.o. w Szelmencie 

 

WOSiR Szelment sp. z o.o zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na prowadzenie 

Szkoły Narciarskiej w obrębie stoków narciarskich w Szelmencie. Osoby zainteresowane 

prowadzeniem szkółki muszą spełnić warunki w następującym zakresie: 

1) posiadać uprawnienia i kompetencje do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów,  

2) złożyć oświadczenie, że dysponują odpowiednią liczbą osób z kwalifikacjami w celu 

zapewnienia właściwego i należytego funkcjonowania szkoły narciarskiej,   

3) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę minimum 100.000,00 zł. 

1. Oferta powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres oferenta, albo jego nazwę i adres siedziby, 

2) datę sporządzenia oferty, 

3) adres email, numer telefonu do kontaktu, 

4) krótki opis składanej oferty, 

5) wysokość oferowanej opłaty za prowadzone usługi szkoleniowe, 

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu,                

i akceptuje te warunki bez zastrzeżeń, 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do 10.11.2021 r. do godz. 10.00 

3. Ofertę można składać: 

a) elektronicznie na adres:biuro@wosir-szelment.pl, lub 

b) pisemnie na adres:  

WOSiR Szelment sp. z o.o., Sekretariat, 

Szelment 2 

16-404 Jeleniewo  lub, 

c) osobiście w siedzibie Spółki, w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu oferenta 

(jeśli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika – do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo, 

zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). 

5. W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej w tytule maila przekazującego ofertę należy 

wpisać „Oferta na prowadzenie Szkoły Narciarskiej na terenie WOSiR Szelment sp. z o.o.                     

w Szelmencie”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożona w formie skanu.                        

W przypadku nieoznaczenia przez Oferenta wiadomości ww tytułem, WOSiR Szelment sp. z o.o.  nie 

będzie ponosić odpowiedzialności za nieodczytanie oferty. 
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6. Oferenci którzy złożą oferty zostaną zaproszeni na spotkanie. Terminy spotkań zostaną ustalone 

indywidualnie. 

Informacje dodatkowe: 

W celu prowadzenia działalności szkółki narciarskiej WOSiR Szelment sp. z o.o. wydzierżawi Szkole 

grunt o powierzchni 15 m
2 
w celu posadowienia niezwiązanego trwale z gruntem kontenera. 

Proponowane stawki płatności: 

1. Z tytułu prowadzonej działalności szkoleniowej na terenie WOSiR Szelment sp. z o.o. Szkoła będzie 

uiszczać na rzecz Spółki opłatę sezonową za każdy dzień prowadzonej działalności szkoleniowej. 

Przyjmuje się założenie, że warunki do szkolenia będą spełnione w przypadku zaśnieżenia co 

najmniej jednego stoku narciarskiego i czynnego wyciągu. Zestawienie dni, w których prowadzono 

działalność szkoleniową ustali Kierownik Zespołu Wyciągów, poprzez sporządzenie zestawienia dni, 

w których były spełnione warunki do szkolenia.    

 

2. Z tytułu dzierżawy gruntu na postawienie kontenera, Szkoła będzie płaciła czynsz dzierżawny               

za 1m
2 

powierzchni dzierżawionej miesięcznie, płatne z góry za cały okres najmu na podstawie 

faktury VAT wystawionej do dnia 31 marca każdego roku. 

OCHRONA 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”, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOSiR Szelment sp. z o.o. w Szelmencie, 

Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, te. 87 567 07 08, 

e-mail: biuro@wosir-szelment.pl, https://wosir-szelment.pl/aktualnosci/.  

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

z  realizacją umowy na świadczenie usług Szkoły Narciarskiej. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja z przeprowadzonej procedury w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej               

z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów ogólnych. 

4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 4 lat, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania obowiązków prawnych i warunkiem zawarcia i wykonania 

umowy. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 

− 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 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8. 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

9. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od  osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,                          

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. 

10. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu.  

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z umową.  

12. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 


