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 Kielce, dn. 21.11.2019r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2019/CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

 

   W związku z realizacją projektu pt.: „Czas na przedsiębiorczość”  

nr RPLD.08.03.01-10-0035/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03-VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. 

Poddziałania 01-VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych. 

Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując 

się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej 

konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty  

na przeprowadzenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla nowo 

utworzonych w ramach projektu firm (doradztwo w zakresie: efektywnego 

wykorzystania wsparcia finansowego – dotacji i finansowego wsparcia pomostowego; 

prowadzania działalności gospodarczej, w tym wsparcie doradcze z zakresu: 

księgowości, marketingu, technik sprzedaży i negocjacji, rozwoju działalności 

gospodarczej, zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, kadry i płace, 

aspekty prawne działalności i inne wynikające z potrzeb uczestników);  w celu ustalenia 

ceny rynkowej zamówienia. 

 

1. Zamawiający: 

Stowarzyszenie PROREW 

ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 

NIP: 9591767464  

 

2. Osoba uprawniona do kontaktów:  

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zapytania: 

Agnieszka Rożek-Kwiecień, tel. 577-999-321,  

email: a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl 

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie 

przeprowadzenia procedury rozeznania rynku.  

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

 

a) Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznego indywidualnego doradztwa 

dla nowo utworzonych firm w ramach projektu (w zakresie efektywnego wykorzystania 

wsparcia finansowego – dotacji i finansowego wsparcia pomostowego; prowadzenia 
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działalności gospodarczej, w tym wsparcie doradcze w zakresie: księgowości, marketingu, 

technik sprzedaży i negocjacji, rozwoju działalności gospodarczej, zarządzania finansami, 

zarządzania zasobami ludzkimi, kadry i płace, aspekty prawne działalności, inne wynikające  

z potrzeb uczestników). Zamawiający przewiduje realizację indywidualnych usług doradczych 

o charakterze specjalistycznym dla 35 osób, w wymiarze 12 godzin zegarowych na jedna 

osobę, w ramach zapytania Wykonujący ma również zapewnić salę do przeprowadzania 

doradztwa na terenie woj. Łódzkiego w miejscu najbliższego zamieszkania/prowadzenia 

działalności przez uczestników, w terminie od grudnia 2019r. do sierpnia 2020r.  

 

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznego indywidualnego 

doradztwa dla nowo utworzonych firm w ramach projektu (w zakresie efektywnego 

wykorzystania wsparcia finansowego – dotacji i finansowego wsparcia pomostowego; 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wsparcie doradcze w zakresie: 

księgowości, marketingu, technik sprzedaży i negocjacji, rozwoju działalności 

gospodarczej, zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, kadry i płace, 

aspekty prawne działalności, inne wynikające z potrzeb uczestników). Średnio 12 godzin 

zegarowych  x 35 Uczestników, w łącznym wymiarze  420 godzin zegarowych (1 godzina 

= 60 min.). Wykonujący zapewni w ramach zadania sale w miejscu odpowiednim dla 

firm/osób. 

Ilość godzin doradztwa w poszczególnych zakresach tematycznych wynikać będzie  

z Indywidualnej Diagnozy Potrzeb Uczestników.  

Wsparcie w ramach projektu „Czas na przedsiębiorczość” nr RPLD.08.03.01-10-0035/18 

skierowane jest do 35 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu KC na 

obszarach województwa łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem 

urbanizacji DEGURBA 3, prowadzących działalność gospodarczą, uruchomioną  

ze Śródków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem wsparcia jest udzielenie pomocy merytorycznej UP w rozwiązywaniu konkretnych 

problemów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – jej efektem będzie 

opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań (np. wdrożenie nowych 

metod produkcji, rozszerzenie działalności). 

Forma zajęć: spotkanie indywidualne (uczestnik – doradca). 

Termin realizacji: doradztwo będzie realizowane w dni powszednie lub weekendy,  

w godzinach między 8:00-20:00 przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności 

gospodarczej (szczegółowe godziny spotkań będą uzależnione od potrzeb i możliwości 

Uczestnika Projektu), w terminie od grudnia 2019r. do sierpnia 2020r. 

c) Program indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym 

dostosowany będzie do zdiagnozowanych potrzeb Uczestników Projektu w zakresie 

prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w tym w zakresie: 

- pomocy w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego; 

- konsultacji ze specjalistą z wybranej dziedziny: księgowości, marketingu, technik 

sprzedaży i negocjacji, rozwoju działalności gospodarczej, zarządzania finansami, 
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zarządzania zasobami ludzkimi, kadry i płace, aspekty prawne działalności; związanej  

z działalnością prowadzoną przez Uczestnika/czkę; 

- rozwiązywania bieżących problemów związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą. 

Efektem doradztwa będzie opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań 

(np. wdrożenie nowych metod produkcji, rozszerzenie działalności).  

 

5. Wykonawca , w ramach ustalonego w Załączniku 1 (formularz ofertowy) 

wynagrodzenia zobowiązuje się m.in. do: 

a. dostosowania tematyki doradztwa do aktualnych potrzeb Uczestników Projektu 

b. wypełniania dokumentacji doradczej, w tym m.in. list obecności na doradztwie 

c. przeprowadzenia indywidualnego doradztwa z zachowaniem należytej staranności 

oraz dążenia do tego, aby wskaźnik ukończenia doradztwa przez Uczestników 

Projektu osiągnął poziom 100% 

d. dopasowanie programu doradztwa do indywidualnych potrzeb każdego Uczestnika 

Projektu. 

e. realizacji indywidualnych usług doradczych z uwzględnieniem polityki równych 

szans i niedyskryminacji oraz potrzeby osób niepełnosprawnych. 

f. zapewnić materiały szkoleniowe.  

g. zapewnienia niezbędnego sprzętu umożliwiającego sprawne przeprowadzenie 

doradztwa. 

h. indywidualnego uwzględniania z Uczestnikami Projektu terminów realizowanych 

działań  

i. zapewnienia kadry specjalistycznej z danego wsparcia, w tym: minimalne 

wymagania względem doradców: wykształcenie wyższe/zawodowe lub 

certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzanie danego wsparcia 

oraz co najmniej 2 –letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w której będzie 

świadczone doradztwo  

j. zapewnienie sali na terenie województwa łódzkiego. Wykonawca będzie 

zobowiązany zapewnić salę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych a 

także wyposażoną w odpowiednie, spełniające wymogi bhp oświetlenie oraz okna 

umożliwiające wietrzenie pomieszczenia lub sprawną klimatyzację. 

k. pokrycia kosztów dojazdu doradztwa na miejsce prowadzenia doradztwa 

l. zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które 

rzeczywiście się odbyły. 

m. limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących zajęcia  w realizację 

wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego  

i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z 

treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   
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6.  Termin i miejsce realizacji zamówienia 

a. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: grudzień 2019 r. -sierpień 2020 r. 

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany, przedłużenia terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia  

c. Szczegółowe harmonogramy zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z 

uczestnikami i wybranymi doradcami 

d. Miejsce wykonania zamówienia: na terenie województwa łódzkiego, w tym na 

terenie gmin słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji ( DEGURBA 3), 

lokalizacja najbliższa miejsca zamieszkania/prowadzania działalności przez UP. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym  

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności jeśli 

przepisy prawa nakładają taki obowiązek, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  (RIS) 

d) Zapewnia do realizacji zamówienia odpowiednią listę doradców spełniających 

minimalne wymagania, tj. muszą wykazać  w ofercie minimum 2 doradców 

spełniających minimalne wymagania, tj. posiadających: : 

- wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 

przeprowadzenie danego wsparcia (wymagane CV),   

- posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego w dziedzinie, w której będzie 

świadczone doradztwo (weryfikowane na podstawie CV oraz ew. zaświadczeń, referencji, 

listów intencyjnych), 

e) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej  

na wykonanie zamówienia. 

 

Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia  

 

8. Obowiązki wynikające z rozporządzania PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

I RADY (UE) 2016/679 z dn. 27.04. 2016 r. 

 

1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że w załączniku  

nr 2 do zapytania ofertowego zamieściliśmy klauzulę informacyjną o ochronie danych 

osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli 

informacyjnej. 

2. Wykonawca wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 

projektu „Czas na przedsiębiorczość”, a w  szczególności  ustalenia wartości zamówienia, 
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którego dotyczy przedmiotowe rozeznanie rynku jest zobowiązany do złożenia  

w postępowaniu klauzuli zgody stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca ma obowiązek podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału 

w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane  

te bezpośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki 

informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane 

zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca jest 

zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiącego 

załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

9. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków: 

 

- Wypełniony formularz oferty cenowej – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

- Klauzula informacyjna – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

- Klauzula zgody- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – Załącznik nr 4 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

- Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

- Życiorys zawodowy osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 

- Komplet dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, 

doświadczenie zawodowe/doświadczenie w danej dziedzinie i /lub referencje dla każdej 

z osób przewidzianych do realizacji zamówienia – CV, referencje. 

- Dokument potwierdzający nadanie RIS. 

 

 

10. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:    

 

- Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego 

(załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi 

załącznikami.  

-  Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-

prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako 

płatnika. 

- Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia.  

- Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.  
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11. Tryb składania ofert: 

 

- Ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie 

Zamawiającego: ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie wparcia pomostowego w postaci usług 

doradczych o charakterze specjalistycznym dla  Uczestników Projektu  „Czas na 

przedsiębiorczość” (po rozpoczęciu działalności gospodarczej). Nie otwierać przed 

dn. 29.11.2019r. godz. 10.00” 

- Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.  

- Termin składania ofert upływa   29.11.2019r. do godz. 9:59. 

O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.  

Biuro Zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 

 

12. Kryteria wyboru oferty: 

a) Oferta nie zawierająca wszystkich wymaganych dokumentów zostanie odrzucona pod kątem 

formalnym. 

b) Wybór oferty będzie dokonywany w oparciu o przyjęte kryteria oceny oferty (cena, 

elastyczność) 

c) Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia 

d) Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: 

 

KRYTERIUM 1: 

 

Cena (C ) – podlegać będzie ocenie wg. wzoru: 

                               cena najniższa brutto  

              C= --------------------------------- x 100 x 70 % 
                                          cena badanej oferty brutto  

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 70 punktów. 

 

KRYTERIUM 2: 

 

Elastyczność (E) – waga 30- punktów 

Wykonawca, który zaproponuje możliwość bez kosztowego odwołania/przełożenia terminu 

zaplanowanej usługi doradczej w dniu poprzedzającym zaplanowaną usługę doradczą 

otrzymuje 100% maksymalnej liczby punktów, tj. 30. Jeśli natomiast zaproponuje w ofercie 

możliwość bez kosztowego odwołania/przełożenia zaplanowanej usługi doradczej : 

- w dniu poprzedzającym zaplanowaną usługę doradczą - otrzymuje 30 punktów 

- na 2 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem realizacji usługi – otrzymuje 20 punktów 

- na 3 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem realizacji usługi – otrzymuje 15 punktów 

- na 4 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem realizacji usługi – otrzymuje 10 punktów 

- na 5 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem realizacji usługi – otrzymuje 5 punktów 

- na 6 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem realizacji usługi – otrzymuje 0 punktów 
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e) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria oceny oferty Zamawiający 

użyje następującego wzoru: 

  

Łączna liczba punktów = C+E, 

gdzie: 

C- liczba punktów za kryterium nr 1 CENA 

E- Liczba punktów za kryterium nr 2 Elastyczność  

f) Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w kryterium 1 Cena, kryterium 2 Elastyczność 

zostaną zsumowane. Na tej postawie zostanie obliczona łączna ocena oferty 

g) Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 100 (1 punkt =1%) 

h) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

i) Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

stanowiących sumę punktów uzyskanych za poszczególne kryteria 

j) W przypadku, gdy dla dwóch lub większej liczby ofert suma punktów w odniesieniu do 

zamówienia będzie równa, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z 

wyższą punktacją w kryterium Cena (C ). 

 

 

  

 

 

 

Stowarzyszenie PROREW  z siedzibą  w Kielcach informuje, że niniejsze zapytanie 

ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

…………………………………………… 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Dane do kontaktu: 

 

telefon:   ........................................................................................... 

email:   ........................................................................................... 

Dotyczy zapytania ofertowego nr ………………., w ramach realizowanego projektu „Czas na 

przedsiębiorczość” numer RPLD.08.03.01-10-0035/18, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/11/2019/CZNP przeprowadzenie specjalistycznego 

indywidualnego doradztwa dla nowo utworzonych firm w ramach projektu (w zakresie 

efektywnego wykorzystania wsparcia finansowego – dotacji i finansowego wsparcia 

pomostowego; prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wsparcie doradcze w 

zakresie: księgowości, marketingu, technik sprzedaży i negocjacji, rozwoju działalności 

gospodarczej, zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, kadry i płace, aspekty 

prawne działalności, inne wynikające z potrzeb uczestników), oświadczam, iż oferuję 

wykonanie przedmiotu zamówienia na niżej wymienionych warunkach:  

 

KRYTERIUM NR 1: CENA (C) 

 

 

Lp. Nazwa usługi  

Cena jednostkowa  

za godzinę zegarową 

(łącznie z podatkiem 

VAT) [PLN] 

Ilość godzin 

Cena oferty  

(łącznie z 

podatkiem VAT) 

[PLN]  

 

 1 2 3 4=2*3 

 

1. 
Indywidualna usługa doradcza o 

charakterze specjalistycznym  

 

  ………………zł 
420 

 

      

………………….zł 

 

Ogółem słownie złotych: ……………………………………………………… 
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KRYTERIUM NR 2: ELASTYCZNOŚĆ (E) 

 

 

 

 

ELASTYCZNOŚĆ 

(możliwość bez kosztowego 

odwołania/ przełożenia 

zaplanowanego doradztwa): 

 

 w dniu poprzedzającym zaplanowaną usługę doradczą  

 na 2 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem realizacji usługi 

 na 3 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem realizacji usługi 

 na 4 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem realizacji usługi 

 na 5 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem realizacji usługi 

 na 6 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem realizacji usługi 

 na 7 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem realizacji usługi 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:   

a. zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługę i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;  

b. zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; 

c.  posiadam niezbędne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia  

i kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonanie zamówienia; 

d. w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania 

zamówienia;  

e.  posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 

niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień;  

f. znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.  

g. spełniam warunki określone w zapytaniu 

 

 

 

   

 

 

 

 

  ……………………………., dn…………………….2019 r. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

bądź dane osoby fizycznej 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 

 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie 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 (potocznie nazywana „RODO”).  

 

W związku z tym, zgodnie z art. 13 i art. 14 informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: 

1.1. Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8,90-051 Łódź, 

1.2. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 

 

2. Podmiotami przetwarzającymi Pani/Pana dane są: 

2.1. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urzędowi Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-

608 Łódź 

2.2. Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8,90-051 Łódź,  

2.3. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

2.4. Beneficjent realizujący Projekt – Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-

555 Kielce  

Pani/Pana  dane  osobowe  mogą być przekazywane podmiotom i osobom zaangażowanym  

w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

wykonującym obowiązku kontrolne, a także organom władzy publicznej, w szczególności: 

upoważnionym pracownikom administratora i podmiotu przetwarzającego, osobom 

współpracującym przy wykonaniu umowy, podmiotom wspierającym usługi płatnicze 

świadczone drogą elektroniczną, podmiotom zajmującym się audytem, kontrolą, monitoringiem  

i sprawozdawczością (przykładowo: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowa 

Administracja Skarbowa, Wojewoda Łódzki, Najwyższa Izba Kontroli), policji, prokuraturze, 

sądom, organom egzekucyjnym, podmiotom wykonującym badania ewaluacyjne oraz 

realizującym działania informacyjno-promocyjne. 

 

3. Inspektor ochrony danych osobowych: 

Administratorzy oraz podmioty przetwarzające wyznaczyli inspektorów ochrony danych,  

z którymi może się Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:  

3.1. Zarząd Województwa Łódzkiego: iod@lodzkie.pl 

3.2. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego: iod@miir.gov.pl 

3.3. Stowarzyszenie PROREW: od@stowarzyszenieprorew.pl. 

mailto:iod@lodzkie.pl
mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:od@stowarzyszenieprorew.pl
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4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem i spełniając warunki,  

o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679. 

 

5. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

Realizacja projektu „ Czas na przedsiębiorczość”, w  szczególności  ustalenie wartości 

zamówienia, którego dotyczy przedmiotowe rozeznanie rynku. 

 

6. Okres przetwarzania danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy  

o dofinansowanie projektu oraz niezbędny ze względu na zachowanie trwałości projektu, 

udzielanie pomocy publicznej, jak również dochodzenie roszczeń oraz wymagany przepisami  

o archiwizacji dokumentów. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

7.1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

7.2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

7.3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, 

7.4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. 

 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(EOG). 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

10. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie SL2014. 

 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  

ich  podania  jest  równoznaczna  z  nieuwzględnieniem złożonej oferty, przy ustalaniu 

wartości przedmiotowego zamówienia. 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

Klauzula zgody 

 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu realizacji projektu „Czas na przedsiębiorczość” a w  szczególności  

ustalenia wartości zamówienia, którego dotyczy przedmiotowe rozeznanie rynku. 

 

 

 

 

 

……………………………., dn…………………….2019 r. 

 

 

    

 ………………………………………………………………………………………………… 

  pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

bądź dane osoby fizycznej 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14RODO) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.* 

 

……………………………., dn…………………….2019 r. 

 

 

 

    

 ………………………………………………………………………………………………… 

  pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

bądź dane osoby fizycznej 

 

 

 

 

 

* 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). 

 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
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………………………………….. 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 
 

Lp. Imię i nazwisko Doświadczenie 

kadry w 

miesiącach 

Opis posiadanych 

kwalifikacji 

Podstawa 

dysponowania 

osobą 

1.   

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5. 

 

    

6. 

 

    

 

 

 

 

……………………………., dn…………………….2019 r. 

 

 

 

    

 ………………………………………………………………………………………………… 

  pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

bądź dane osoby fizycznej 

 


