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Ostrowiec Św., 22.10.2019 rok 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR 1/CBPK/10/EFS-24/2019 
(część opisowa) 

W związku z realizacją przez Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” projektu pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam 
się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług wsparcia mentorskiego udzielanego Uczestnikom 

Projektu (60 osób). 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Osiedle Słoneczne 14 
27-400 Ostrowiec Św. 
Tel.: (41) 247 66 76 
e-mail: cbpk@cbpk.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega 
przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 
z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w 
wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie  z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny. 
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest  

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
85312320-8 Usługi doradztwa  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług mentorskich w podziale na :  
Część I.  Mentor świadczący usługi na terenie powiatu ostrowieckiego , teren wiejski gminy Bałtów 
Część II.  Mentor świadczący usługi na terenie powiatu ostrowieckiego , teren wiejski gminy Bodzechów 
Część III.  Mentor świadczący usługi na terenie powiatu ostrowieckiego , teren wiejski gminy Ćmielów 
o charakterze wsparcia mentorskiego udzielanego  Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA 
INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja 
zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 
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V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

A. Projekt skierowany jest do 60 osób, w tym:  32K i 28M, które zamieszkują na obszarze wiejskim OSI 
(najgorszym dostępie do usług publicznych) w powiecie ostrowieckim, w gminach: Bałtów, Ćmielów i 
Bodzechów, w wieku 18 lat i więcej, w tym : 

 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami. 
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 
jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 15 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020;  

 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z 
niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;  

 osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 
 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zamieszkujące obszary poddane rewitalizacji 

wskazane w gminnych programach rewitalizacji 
B. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług mentoringu w wymiarze średnio 60 

godzin zegarowych na miesiąc. Usługa ma charakter bezpośrednich spotkań z Wykonawcami 
realizującymi usługi w projekcie, Kadrą Zarządzającą Projektem oraz Uczestnikami Projektu.  

C. Oferenci są zobowiązani do świadczenia usługi mentoringu, w ramach której zapewnione zostanie:  
 przeprowadzenie usługi mentoringowej zgodnie z zaleceniami Zamawiającego 
 wsparcie i ścisła współpraca z Kadrą Zarządzającą Projektem i  Wykonawcami oraz 

Uczestnikami Projektu na każdym etapie realizacji projektu, 
 wypełnienie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;   
 uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych projektu (współudział przy wypełnianiu 

sprawozdań, opinii o Uczestnikach Projektu, ankiet ewaluacyjnych, itp.) 
 ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu,  
 informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”,  
 prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań,  
 sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu w okresach miesięcznych, liczbę oraz ewidencję 

godzin pracy w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie mentoringu w 
projekcie. 

D. Okres świadczenia usługi mentoringu: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 
30.06.2020r. Okres świadczenia usługi trwa bezwzględnie przez cały okres udziału Uczestnika w 
projekcie oraz realizacji zadań w Projekcie. Terminarz spotkań będzie ustalany indywidualnie 
pomiędzy Mentorem a Wykonawcą i Uczestnikiem.  Zamawiający, w ciągu całego okresu wsparcia 
mentoringowego przewiduje łącznie śr.60 godzin pracy na 1 miesiąc/Mentora przez max.20 m-cy , 
od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8.00 a 20.30. 

E. Obszar realizacji zadań obejmuje  powiat ostrowiecki, obszar wiejski gmin: Bałtów, Ćmielów i 
Bodzechów 
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VI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcą / osobą prowadzącą usługę mentoringu nie może być osoba zatrudniona w instytucji 
uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się przez to IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała 
zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt 
interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020).  

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą lub osoby prawne dysponujące personelem, o niżej określonych kwalifikacjach: 

 wykształcenie wyższe   
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  Zamawiający dokona oceny spełnienia tego 
warunku w następujący sposób:  Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu 
dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów wyższych lub studiów podyplomowych.  
 

 odpowiednie kwalifikacje/kompetencje nabyte w trakcie lub/i kursów/szkoleń potwierdzone 
certyfikatami/zaświadczeniami 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  Zamawiający dokona oceny spełnienia tego 
warunku w następujący sposób:  Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu 
dyplom/świadectwo ukończenia kursów/szkoleń. 
 

 min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społeczno 
– zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo i bezrobotnych (w tym - 
długotrwale bezrobotnych), w tym osobami z niepełnosprawnościami, 50+ , (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) w realizacji minimum 300 godzin usług 
mentoringu.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  Weryfikacja nastąpi na podstawie załączonego 
CV kandydata na mentora (wg wzoru : Załącznik nr 2) potwierdzonego kserokopiami : referencji/protokołów 
odbioru usługi, świadectw pracy, umów o pracę,  zaświadczeń itp. 
 

 Oferent dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  Oferent podpisując ofertę Załącznik nr 1 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.  

 Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  Oferent podpisując ofertę Załącznik nr 1 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie 
oświadcza spełnienie tego warunku oraz przedkłada podpisane Oświadczenie o braku powiązań 
kapitałowych wg wzoru: Załącznik nr 3. 
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 Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 
postanowień niniejszego postępowania.   

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie 
oświadcza spełnienie tego warunku oraz przedkłada podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego 
postępowania Załącznik nr 5. 

 Oferent zadeklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym 
uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  Oferent podpisując ofertę Załącznik nr 1 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.  

 Oferent  nie jest karany, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie, posiada zdolność do czynności 
prawnych, nie jest i nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  Oferent podpisując ofertę Załącznik nr 4 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.  

 Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły 
„spełnia/nie spełnia”. Oferta, która nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucona. 

VIII. OFERTA CZĘŚCIOWA 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferent deklaruje w formularzu oferty 
Załącznik nr 1 miejsce realizacji wsparcia w ramach przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego 

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.06.2020r. 

X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.   
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać w pełni 

wypełniona.   
3. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  
4. Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała ocenie 
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.  
6. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. Należy do niej załączyć:    
a) CV Kandydata na Mentora na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2,  
b) Kserokopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunku wykształcenia i doświadczenia (m.in. 

dyplom ukończenia studiów, studiów podyplomowych, kursów; świadectwa pracy, referencje, 
zaświadczenia, protokoły odbioru  itd.). W przypadku podmiotów gospodarczych, brane pod uwagę i 
oceniane jest doświadczenie tylko i wyłącznie osób wytypowanych do realizacji zamówienia. 

c) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych wg Załącznika nr 3 
d) Oświadczenie o niekaralności wg Załącznika nr 4 
e) Klauzuli RODO wg Załącznika nr 5 
f) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie 

wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 
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g) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, o którym mowa w Rozdziale IX niniejszego zapytania ofertowego. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi 
literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a 
każda strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana. Oferta powinna zawierać datę 
sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.   

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w 
przypadku stwierdzenia braku: -podpisu i parafki, -pieczątki, -oczywistej omyłki pisarskiej, -ponadto 
może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Powyższych uzupełnień lub 
wyjaśnień należy dokonać w wyznaczonym terminie. W wypadku braku odpowiedzi lub udzielenia 
przez Oferenta w odpowiedzi informacji niepełnej lub pominięcie któregokolwiek pytań 
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia oferty. Z tytułu odrzucenia nie 
przysługuje Oferentowi odszkodowanie 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty 
możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości 
zamówienia). Oferty, których wartość przekroczy kwoty możliwe do zakontraktowania, mogą zostać 
odrzucone bez wzywania do uzupełnienia oferty. Oferentowi nie przysługuje prawo do 
odszkodowania. 

10. W przypadku, gdyby wszystkie oferty przekroczą kwotę możliwą do zakontraktowania, Zamawiający 
może według własnego wyboru wszystkie odrzucić, bądź rozpocząć negocjacje z podmiotem, którego 
oferta jest najbardziej zbliżona do warunków zamówienia. 

11. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent. 
12. Poprzez złożenie oferty w ramach zapytania ofertowego rozumie się, iż oferent zapoznał się i spełnia 

wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
13. Zamawiający planuje zatrudnić 3 mentorów (1 mentor/1 gminę), którzy będą prowadzić usługi 

mentorskie na terenie powiatu ostrowieckiego w gminach : Bałtów, Bodzechów, Ćmielów - 
równocześnie 

14. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w umowie w zakresie  
a) terminów realizacji zamówienia, 
b)  możliwości zmniejszenia zamówienia w przypadku gdy będzie to wynikało z potrzeb zamawiającego. 
d) osób wskazanych do wykonania poszczególnych usług, przy czym proponowane osoby muszą 
spełniać wymagania określone w niniejszym zapytaniu. 

15. Siedziba Zamawiającego: Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., osiedle Słoneczne 14 (górny 
pasaż), 27-400 Ostrowiec Św. 

16. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz dostarczeniu osobiście lub przesłaniu 
całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi 
załącznikami pisemnie do siedziby Zamawiającego, w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed 
otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:   
 
„Oferta w postępowaniu na realizację usługi mentorskiej w ramach realizacji projektu „AKTYWNA 

INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 
Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy 
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17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub otwarcie oferty w przypadku nie 
oznakowania lub nie opieczętowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego 

18. Oferta musi być złożona do dnia 31.10.2018r. do godziny 8.30. Decyduje godzina wpływu oferty. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

19. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami została upoważniona p. Katarzyna Łaszcz, e-
mail: cbpk@cbpk.pl, tel. 664 28 00 82,  fax 41 247 66 76 

20. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-
mail: cbpk@cbpk.pl. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia 
Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną, dodatkowo treść 
wniosku o wyjaśnienie oraz treść wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie bazie 
konkurencyjności. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub dotyczy już udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

1. Oferta powinna zawierać cenę za 1 miesiąc mentoringu wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto, 
tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób 
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).    

2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.   
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.   
4. Cena może być tylko jedna 

XII. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W postepowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo ( patrz punkt VII), w szczególności poprzez:  

1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;   
2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;   
3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;   
4. Pozostawanie 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.  

5. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:  
a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie 

chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;  
b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;   
c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, 

uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.   
6. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 

udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie, lub z 
dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia  z postępowania.  
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7. Oferenci, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość 

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  zastrzega sobie prawo do 
unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części.  
1. Wszystkie oferty, złożone w niniejszym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.  
2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia przeszkodę postępowania uniemożliwiającą 

zawarcie ważnej umowy. 
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć.  

4. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć 
kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia). 

XIV. KRYTERIA FORMALNE OCENY OFERT 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną 
ofertę, na którą składają się dokumenty, o których mowa w pkt. X.6 i 16 niniejszego zapytania. 

XV. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Po spełnieniu przez Oferentów wskazanych w pkt. VII warunków udziału w postępowaniu (w tym braku 
powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna, kompletna i prawidłowo złożona oferta poddana 
zostanie ocenie punktowej. 

 
b) Doświadczenie – 60 % 

Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę lat pracy z osobami na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społeczno – zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo i 
bezrobotnych (w tym - długotrwale bezrobotnych), w tym osobami z niepełnosprawnościami, 50+ , (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) w realizacji minimum 300 godzin usług 
mentoringu przez Wykonawcę w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia oferty, przy czym do 
oceny doświadczenia liczba godzin zostanie przeliczone na lata pracy wg wzoru: (łączna ilość godzin/160 
godz.(miesiąc)) / 12 miesięcy = liczba lat.   
 
Doświadczenie wyrażone ilością lat: 

D = (Db/Dn) x 60 
gdzie: 
D – punkty przyznane za ofertę 
Db – Doświadczenie badanej oferty wyrażonej w latach 
Dn – Maksymalne doświadczenie spośród ważnych ofert wyrażone w latach 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 60. 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

c) Cena brutto  - 40 % 

C = (Cn/Cb) x 40 
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gdzie: 
C – punkty przyznane za cenę  
Cn – najniższa cena brutto spośród ważnych ofert 
Cb – cena brutto badanej ofert 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 40. Wszystkie 
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów D + C) uznana zostanie za 
najkorzystniejszą dla wskazanego obszaru świadczenia usług mentorskich.  Wykonawca, którego oferta 
zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 
2. W przypadku zgłoszenia przez osobę fizyczną lub prawną oferty obejmującej więcej niż jednego 

kandydata na mentora, ocena całej oferty i przyznanie punktów w ramach kryterium doświadczenia w 
prowadzeniu mentoringu nastąpi wyłącznie w oparciu o kandydata z najniższą liczbą lat doświadczenia 
zawodowego, niezależnie od liczby kandydatów wskazanych w ofercie legitymujących się 
doświadczeniem z wyższą liczbą lat. 

3. Zamawiający może zwrócić się do oferenta w celu podania w określonym terminie składników ceny i 
uzasadnienia jej wysokości 

4. Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków zastrzeżonych w 
niniejszym zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia w określonym terminie dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków, w tym w zakresie udokumentowania treści załączników 
– co do posiadanego doświadczenia mentorów. W wypadku odmowy przekazania dokumentacji, 
niepełnego przedstawienia dokumentacji lub opóźnienia w jej dostarczeniu, Zamawiającemu 
przysługuje  prawo odrzucenia oferty. Z tytułu odrzucenia nie przysługuje Oferentowi odszkodowanie. 

5. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności ze niniejszym zapytaniem 
ofertowym. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej – w oparciu o kryteria opisane w 
Rozdz. VII zapytania ofertowego – dla każdej z części postępowania.   

XVI. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które złożyły 
oferty w ustalonym terminie.  

2. Przedmiotowa umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie przez 
Zamawiającego za najkorzystniejszą, w obowiązującym w niniejszym postępowaniu kryterium.   

3. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza z pośród 
pozostałych, poddanych ocenie ofert.   

XVII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed 
upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści 
zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak 
również zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl Jeżeli 
wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści 
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej 
staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, 
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działającego w ramach projektu i na rzecz beneficjenta projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie 
zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z 
przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb beneficjenta projektu.  

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje 
możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.  

4. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w 
wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od 
szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanego w Załączniku 
nr 3,  doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy 
lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie Wykonawcy.  

6. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.  
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 

przyczyny.  
8. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności 

gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez 
Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu 
uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez 
Zamawiającego.  

9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.  
10. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę co miesięcznych 

faktur/rachunków, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury/rachunku nastąpi 
po podpisaniu protokołów odbioru dokumentujących co miesięczną realizację przedmiotu danego 
zamówienia.  

11. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego 
transzy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki 
za zwłokę. 

12. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za 
cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  
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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego NR 1/CBPK/10/EFS-24/2019 

(część ofertowa) 

 

……………….………..…………… 

miejscowość, data 

Zamawiający: 

CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. 

Tel.: (41) 247 66 76, e-mail: cbpk@cbpk.pl 
 

DANE OFERENTA: 

Imię i Nazwisko/Firma  

Adres 
 

PESEL/NIP  

Numer telefonu  

e-mail  

 

Ja niżej podpisany/a: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na realizację usługi mentorskiej w ramach realizacji projektu 

„AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, 

przedkładam ofertę na świadczenie usług wsparcia mentorskiego udzielanego uczestnikom Projektu 

CENA 

1 Cena brutto za 1 miesiąc 

mentoringu (w PLN) 
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2 Słownie: 

 

 

3 Teren świadczenia usługi 
 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu 

2. Spełniam powyższe wymagania: 

a. wykształcenie wyższe 

b.  min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społeczno – zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo i 

bezrobotnych (w tym - długotrwale bezrobotnych), w tym osobami z niepełnosprawnościami, 

50+ , (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) w realizacji minimum 

300 godzin usług mentoringu -   zweryfikowane w oparciu o załączone CV kandydata na 

mentora potwierdzonego kserokopiami : referencji/protokołów odbioru usługi, świadectw 

pracy, umów o pracę,  zaświadczeń itp. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia.  

4. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wykonywania zamówienia za cenę podaną 

w niniejszym formularzu, 

5. W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach 

i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 

6. Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w zakresie objętym 

przedmiotem oferty. W ramach realizacji zamówienia nie będę rozliczał/a się/ będę rozliczał/a się* 

na podstawie faktury.  

7. Oświadczam, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty, w której upływa 

termin składania ofert. 

8. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Zamawiającym na zasadach 

określonych w Zapytaniu Ofertowym. 

9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

10.   Oświadczam, iż doświadczenie zawodowe opisane w mojej ofercie spełnia minimalne wymagania 

określone w Zapytaniu ofertowym. 

11.   W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie wyrządziłem 

Zamawiającemu szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które 

było następstwem okoliczności, za które poniosłem odpowiedzialność; 
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12. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie uchyliłem się od 

podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru oferty. 

13. Oświadczam, iż wobec Oferenta, w imieniu którego działam,  nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono 

upadłości. 

14. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 

ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą 

 

 

 

______________________________________________  
[Podpis Oferenta] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________ Projekt  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Projekt  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Projekt „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym 

rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 2  

do zapytania ofertowego NR 1/CBPK/10/EFS-24/2019 

(część ofertowa) 
 

CV 

 

Rodzaj oferowanych usług WYBÓR MENTORA 

 

Nazwisko i imię      ………………………………………………………………………. 

Data urodzenia          ………………………………………………………………………. 

Miejsce urodzenia                    ……………………………………………………………………… 

Pesel       ……………………………………………………………………… 

Adres                      …………………………………………………………………….. 

Telefon               ……………………………………………………………………... 

e-mail                                                   …........................................................................ 

 

Wykształcenie (potwierdzone odpowiednimi dokumentami: dyplomy, świadectw, zaświadczenia): 

Okres nauki 
(od-do) 

Nazwa uczelni i miejscowość 
oraz nazwa kierunku 

Uzyskane stopnie naukowe, tytuły 
zawodowe 

   

   

 (wpisać począwszy od ostatniego) 

 

 Ukończone szkolenia, kursy związane z przedmiotem zamówienia:  

Rok Nazwa studiów podyplomowych, 
szkoleń, kursów 

Opis 
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(wpisać począwszy od ostatniego) 

Doświadczenie zawodowe (potwierdzone odpowiednimi dokumentami: zaświadczenia, referencje) 

Okres pracy 
(od-do) 

Nazwa pracodawcy 
i miejscowość 

Stanowisko Krótki opis  

 
 
 

   

    

(wpisać począwszy od ostatniego) 

Uprawnienia zawodowe: 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

 

Umiejętności 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

 

Informacje dodatkowe (społeczne np. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, organizacyjne – zarządzanie ludźmi, 
koordynowanie ich pracy, umiejętności techniczne): 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji 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). 

…………….…………….……………………………………. 
                                                                                                                                                      Podpis  
* do życiorysu należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawdziwość danych zawartych w formularzu (tj. dyplomy, świadectwa/ zaświadczenia ukończenia 
studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, referencje  i inne). 
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Załącznik nr 3  

do zapytania ofertowego NR 1/CBPK/10/EFS-24/2019 

(część ofertowa) 
OŚWIADCZENIE  

  

Ja niżej podpisany/a …………………………………..…………………………………………………………………………………   
       (imię i nazwisko)   
  

Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………..…………….……………………… 

        (adres zamieszkania)   

  

Legitymujący/a się dowodem osobistym …………………….………………………………………  Wydanym przez  

 

…………………………………………………………….………………………………………………………………..…………..   

  

  

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy Kodeks karny, przewidującego 

karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań   

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub z osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru oferenta, w szczególności poprzez: 

a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej 

b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d. pozostawanie 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. 

 

 

………………………………, …………………….                                                 ……………………………………………………. 
Miejscowość                       data                                                                            Czytelny podpis 
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Załącznik nr 4  

do zapytania ofertowego NR 1/CBPK/10/EFS-24/2019 

(część ofertowa) 
OŚWIADCZENIE  

  

Ja niżej podpisany/a …………………………………..…………………………………………………………………………………   
       (imię i nazwisko)   
  

Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………..…………….……………………… 

        (adres zamieszkania)   

  

Legitymujący/a się dowodem osobistym …………………….………………………………………  Wydanym przez  

 

…………………………………………………………….………………………………………………………………..…………..   

  

  

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy Kodeks karny, przewidującego 

karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań   

 

o ś w i a d c z a m  

- iż nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe   

- nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe,   

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych   

- nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne 

skarbowe,   

- nie orzeczono wobec mnie kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu 

pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi 

 

 

………………………………, …………………….                                                 ……………………………………………………. 
Miejscowość                       data                                                                            Czytelny podpis 
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Załącznik nr 5  

do zapytania ofertowego NR 1/CBPK/10/EFS-24/2019 

(część ofertowa) 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 

 

 
1. Stosownie do 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 osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) 
Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. 
z o. o., osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. (Partner wiodący) oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Krzemienny Krąg” Bałtów 55, 27-423 Bałtów. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego 
rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania 
postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie 
udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP. 

4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Niezależnie od postanowień pkt 27.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających 
z umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, 

7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 

8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, 
ma prawo: 
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,  
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym 
przepisy RODO. 
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9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych określa PZP. 

10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 

21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do 
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych 

 
 
 
 
 
……………………………………………….. 

miejscowość, data  

______________________________________________ 

Podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną 
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 OŚWIADCZENIE 

wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych  
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

  

Oświadczam, działając w imieniu własnym, że Wykonawca ……..…………………………………..………………………………. 
                                                                                                                        (wpisać nazwę wykonawcy)  
wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.2 

 

 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
miejscowość, data 

 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
czytelny podpis 

 

 

                                                           
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). 
2 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). 


