OŚRODEK KULTURY OCHOTY w Warszawie
OGŁASZA NABÓR OFERT
na prowadzenie zajęć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych w sezonie
2022/2023

Regulamin Naboru
I. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do naboru mogą przystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarcza i osoby fizyczne nie prowadzące
działalności gospodarczej. Osoby wyszczególnione z imienia i nazwiska, które
potencjalnie będą realizowały zajęcia artystyczne, edukacyjne i kulturalne, nie
mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz muszą
posiadać uprawnienia pedagogiczne lub instruktorskie.
Kandydaci zgłaszający się do naboru proszeni są o przesłanie kompletu
dokumentów drogą elektroniczną na adres: info@oko.com.pl składającego się z:
CV instruktora/-ów (dotyczy osób prawnych, organizacji pozarządowych i
osób
fizycznych);
• wypełnionego, własnoręcznie podpisanego formularza oferty - stanowiący
Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru;
UWAGA: w przypadku składania ofert na więcej niż 1 zajęcia, formularz
należy uzupełnić dla każdych zajęć oddzielnie.
• Podpisanej klauzuli informacyjnej RODO przez każdą osobę, której dane
osobowe zostaną podane w treści zgłoszenia (wzór określa Załącznik nr 2
do ogłoszenia). Uwaga: Brak dołączenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, o której mowa powyżej, skutkować będzie zniszczeniem
zgłoszenia bez zapoznawania się z jego treścią
• zdjęcie/zdjęcia promujące zajęcia
•

Organizator naboru zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska lub
nazwy firmy/organizacji pozarządowej oraz informacji o zwycięzcy Konkursu i
umieszczania ich
w drukowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz
rozpowszechnianych
w mediach i Internecie.
II. PRZEDMIOT NABORU:
1. Przedmiotem naboru jest wyłonienie najciekawszych ofert na prowadzenie zajęć
artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych w Ośrodku Kultury Ochoty w sezonie
2022/2023. W szczególności czekamy na propozycje zajęć takich jak: współczesne
gatunki tańca, teatr dla dorosłych, interdyscyplinarne (technika, nowe technologie,
przyroda, ekologia), pedagogika cyrku.

2. Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące, ale nie
dłuższy niż 10 miesięcy. Miejsce prowadzenia zajęć wskazane zostanie przez
Organizatora, w którejś
z poniższych lokalizacji: siedziba główna OKO (ul. Grójecka 75), sala widowiskowa
OKO
(ul. Radomska 13/21), Pawilon "Pod Okiem (ul. Grójecka 79) w Warszawie.
3. Wynagrodzenie: rozliczenie procentowe brutto od sumy wpłat uczestników
za zajęcia. Stawka procentowa uzależniona od formy współpracy (firma, zlecenie)
oraz od rodzaju zajęć (indywidualne, grupowe).
III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać mailem (w temacie
wiadomości prosimy wpisać „Oferta na prowadzenie zajęć 2022/2023”) na adres:
info@oko.com.pl lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Kultury Ochoty przy ulicy
Grójeckiej 75 w godz. 9:30 -16:30.
2. Termin składania dokumentów: do 20 czerwca 2022 r. do godz. 24:00
IV. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:
1.Każdy uczestnik naboru może zgłosić kilka ofert.
2.Każdy uczestnik naboru powinien przedstawić kompletny plan realizacji zadania,
wypełniając wszystkie pola Oferty do naboru, stanowiącego Załącznik nr 1 do
Regulaminu naboru.
3.Dokonując wyboru oferty, komisja będzie brać pod uwagę w szczególności:
a) posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć,
b) innowacyjność proponowanych zajęć,
c) wartość merytoryczną oferty,
d) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zajęć,
e) ocenę przewidywanych efektów realizowanego zadania,
f) kwalifikacje realizatora/-ów.
4. Poszukujemy instruktorów do prowadzenia zajęć dla uczestników w każdym
wieku: dzieci młodszych i starszych, młodzieży, aktywnych zawodowo dorosłych,
rodziców i seniorów.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU:
1. Nabór zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Dyrektora OKO w
składzie 3 osobowym na niejawnym posiedzeniu.
2. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 30 czerwca 2022 r.
3. Powiadomienie o wynikach nastąpi poprzez przesłanie pisemnej informacji na
wskazany
w ofercie adres mailowy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję
osobami
i podmiotami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naborem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert.
5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z przedstawionych
ofert,

6. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
VI. INFORMACJE KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Dyrektor
Ośrodka Kultury Ochoty.
VII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
a) Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Ośrodek Kultury
Ochota z siedzibą w Warszawie (02-094) przy ulicy Grójeckiej 75.
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się
kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochrona danych osobowych
pod adresem iod@oko.com.pl
c) Dane osobowe uczestnika naboru będą przetwarzane w związku z zapytaniem
ofertowym:
• Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• wyrażonej przez uczestnika naboru
zgody na przetwarzanie danych
osobowych, wykraczających poza niezbędne, np. dodatkowe dane
kontaktowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym
momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej
wycofaniem.
d) Dane uczestnika naboru
mogą być udostępniane podmiotom i osobom
upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także
udostępnione współpracującej kancelarii prawnej, operatorom pocztowym lub
kurierom. W związku
z przekazywaniem danych drogą elektroniczną odbiorcą Pani danych będzie
podmiot zapewniający administratorowi pocztę e-mail oraz obsługę techniczną,
na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
e) Dane osobowe uczestnika
kalendarzowych, licząc od
postępowania o wyłonieniu
czasu zakończenia naboru
w Ośrodku Kultury Ochoty

naboru
będą przetwarzane przez
roku kolejnego, po poinformowaniu
najlepszej oferty, lub przez okres 6
jeżeli oferta konkursowa nie będzie

okres 5 lat
uczestników
miesięcy od
realizowana

f) Uczestnik naboru
posiada
prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo
do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na
przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze
przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z
obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy
przetwarzania.

g) Uczestnikowi naboru przysługuje prawo wniesienia skargi na realizowane przez
Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO.
h) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w otwartym
konkursie ofert. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich nie podanie nie będzie miało
wpływu na wybór oferty.

Warszawa, 26.05.2022 r.

