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Ostrowiec Św., 13.03.2021 rok 

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku  

NR 1/CBPK/3/EFS-37/2021 
 

W związku z realizacją przez Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.  projektu pn.: „KWALIFIKACJE - 
AZYMUT - ZATRUDNIENIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 
29 roku życia pozostających bez zatrudnienia,  
Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.   

kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji 
i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków                  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego                         
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. 

zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na zatrudnienie doradcy realizującego usługi 
przeprowadzenia INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

INDYWIDUALNEGO oraz na rzecz UP ww. projektu.  
 

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. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 85312320-8 – usługi doradztwa 
 

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie: 

a) INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA: 4h/os.(2spot.x2h)w miarę potrzeb dodatkowe 2/ON łącznie 308 

godzin dla łącznie 72 uczestników/-czek projektu (UP) z podziałem na trzy edycje średnio po 24 UP 

każda w wieku 29 lat i więcej zamieszkujących teren miasta i powiatu ostrowieckiego  

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA ma na celu diagnozę potrzeb, predyspozycji, słabych i mocnych stron UP, 

diagnoza deficytów umiejętności i predyspozycji zawodowych, ocena motywacji i samodzielności, analizę 

ścieżki kariery, diagnozę i opis obecnej sytuacji UP, działań możliwych do zastosowania, diagnozę potencjału 

zawodowego i możliwości danej osoby, zachęcanie K i M do udziału w szkoleniach stereotypowo przypisanych 

tylko do jednej płci, zachęcanie K do podejmowania specjalności lepiej płatnych. Doradca zawodowy do 

diagnozy wykorzysta min. rezultaty projektu innowacyjnego POKL E-doradca zawodowy - elektroniczna 

aplikacja on-line/ Elektroniczna aplikacja online „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych”(WOPZ)- 

badanie kompleksowych preferencji zawodowych UP.  
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b) PORADNICTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE: 2h/os.(1spot.x2h)w miarę potrzeb dodatkowe 2/ON 

łącznie 164 godzin dla łącznie 72 uczestników/-czek projektu (UP) z podziałem na trzy edycje średnio 

po 24 UP każda w wieku 29 lat i więcej zamieszkujących teren miasta i powiatu ostrowieckiego 

PORADNICTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE ma na celu wzmocnienia postawy Uczestnika/czki Projektu i 

wspieranie go w samodzielnej zmianie postawy prozatrudnieniowej, odkrywanie posiadanych zasobów i 

możliwości samorozwoju, poszerzanie świadomości samego siebie i sytuacji w jakiej UP się obecnie znajduje. 

Założenia projektu: 

a) INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA - Projekt zakłada przeprowadzenie łącznie: 308 godzin 

indywidualnego wsparcia zawodowego w ramach zadania: IDENTYFIKACJA POTRZEB I PREDYSPOZYCJI 

WRAZ Z UTWORZENIEM IPD realizowanego w trzech edycjach po średnio 102/103 godzin każda. Każdy 

UP skorzysta z 4 godz. wsparcia w formie 2 indywidualnych spotkań po 2 godz. każde. Dla osób 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (ON), w miarę zgłoszonych potrzeb, przewidziano 

dodatkowe 2 godziny indywidualnego wsparcia na osobę .  

b) PORADNICTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE - Projekt zakłada przeprowadzenie łącznie: 164 godzin 

indywidualnego wsparcia zawodowego w ramach zadania: AKTYWIZACJA ZAWODOWA-

PORADNICTWO ZAWODOWE realizowanego w trzech edycjach po średnio 54/55 godzin każda. Każdy 

UP skorzysta z 2 godz. wsparcia w formie 1 indywidualnego spotkania po 2 godz.. Dla osób 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (ON), w miarę zgłoszonych potrzeb, przewidziano 

dodatkowe 2 godziny indywidualnego wsparcia na osobę 

Forma prowadzenia zajęć musi być dostosowana do potrzeb UP (w tym do osób z niepełnosprawnościami) oraz 

przeciwdziałać dyskryminacji kobiet i mężczyzn.   

Przez godzinę IPD i poradnictwa indywidualnego należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut).  

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00 – 20:30, 

Zajęcia odbywać się będą według harmonogramu dostosowanego do potrzeb UP. Zamawiający zastrzega 

możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Nazwa wsparcia  I edycja II edycja III edycja 

INDYWIDUALNY PLAN 

DZIAŁANIA 
Marzec-Kwiecień 2021 Sierpień – wrzesień 2021 Styczeń – luty 2022 

PORADNICTWO ZAWODOWE 

INDYWIDUALNE Kwiecień – maj 2021 Wrzesień – październik 2021 Luty – marzec 2022 
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Miejsce realizacji : województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki.  

W trosce o zapewnienie UP możliwie dogodnego korzystania ze IPD oraz indywidualnego poradnictwa 

zawodowego, Zamawiający planuje uruchomienie zajęć na w lokalizacji na terenie powiatu ostrowieckiego, 

która będzie odpowiadała większości UP. 

Harmonogramy spotkań będą ustalane indywidualnie z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 

Zamawiający rozlicza się na podstawie zrealizowanych godzin czyli za faktyczną ilość zrealizowanych godzin. 

IV. WYMAGANIA 

O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą lub osoby prawne dysponujące osobą, o niżej określonych minimalnych kwalifikacjach: 

 wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego/ pedagogiki lub odpowiednie 
kwalifikacje/kompetencje nabyte w trakcie kursów/szkoleń potwierdzone certyfikatami/ 
zaświadczeniami 

 min. 2 letnie doświadczenie lub 300 godzin przeprowadzonego wsparcia, potwierdzonego 
referencjami/protokołami odbioru usługi 

W przypadku podmiotów gospodarczych, brane pod uwagę i oceniane jest doświadczenie tylko i wyłącznie 
osób wytypowanych do realizacji zamówienia. 
 
Wybrany Wykonawca  zobowiązany jest w dniu podpisania umowy złożyć komplet kserokopii dokumentów 
potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe w pracy z osobami 
bezrobotnymi/biernymi zawodowo  w zakresie aktywizujących metod wsparcia indywidualnego (m.in. dyplom 
ukończenia studiów, studiów podyplomowych, kursów; świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia, 
protokoły odbioru  itd.).   
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanego w złożonym 
życiorysie. 

V. OFERTA CZĘŚCIOWA 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

VI. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. 

1. 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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.  
w Ostrowcu Św. osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);   
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych 
danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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 ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 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.  

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: 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. 

VII. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW: 

1. Wypełniony Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku 
2. Klauzula informacyjna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – Załącznik nr 2 do 

ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku 
3. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI – Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA CENOWEGO – 

rozeznanie rynku  
4. Życiorys zawodowy osób przewidzianych do realizacji zamówienia – wg własnego wzoru  

VIII. TRYB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
2. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: 
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Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., 

osiedle Słoneczne 14 (górny pasaż), 

27-400 Ostrowiec Św. 

w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z dopiskiem 

„Oferta na przeprowadzenie IPD oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego w ramach realizacji 

projektu „KWALIFIKACJE - AZYMUT - ZATRUDNIENIE” 

Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy 

3. Termin składania ofert upływa 22.03.2021 r. do godz. 10:00. W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się 
data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.  

4. Biuro Zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 
5. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami została upoważniona p. Sylwia Barańska, e-mail: 

cbpk@cbpk.pl, tel.: 41 247 66 76 

IX. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia 

oraz sposobu oceny ofert. 

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Cena jest jedynym kryterium oceny 

ofert. 

1. Oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę IPD oraz poradnictwa zawodowego wyrażoną w złotych 
polskich w kwocie brutto,  

2. 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.     

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 

Deklarujemy podpisanie umowy zlecenia.  

X. DODATKOWE INFORMACJE 

Centrum Biznesu i Promocji Kadr  z siedzibą w Ostrowcu Św. informuje, że niniejsze rozeznanie w sprawie 

ceny ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych 

warunkach  i z określonym podmiotem oraz nie rodzi po stronie potencjalnych wykonawców roszczenia                

o zawarcie umowy.   

 

SYLWIA BARAŃSKA 

Prezes Zarządu CBPK Sp. z o.o. 
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Załącznik nr 1  

do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku NR 1/CBPK/3/EFS-37/2021 

……………….………..…………… 

miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

DANE OFERENTA: 

Imię i Nazwisko/Firma 
 

Adres  

PESEL/NIP  

Numer telefonu  

e-mail  

 

W odpowiedzi na ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku na realizację usługi IPD oraz indywidualnego poradnictwa 

zawodowego prowadzonego dla 72 Uczestników/czek projektu pn. „KWALIFIKACJE - AZYMUT - ZATRUDNIENIE” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję realizację 

przedmiotu zamówienia na: 

Cena brutto za 1 godzinę zegarową INDYWIDUALNEGO 
PLANU DZIAŁANIA (w PLN) 

 

Cena brutto za 1 godzinę zegarową INDYWIDUALNEGO 
PORADNICTWA ZAWODOWEGO (w PLN) 

 

OGÓŁEM CENA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ USŁUGI:  

SŁOWNIE:  

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu do miejsca realizacji usługi 

2. spełniam określone w rozeznaniu cenowym warunki.  

3. Wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe opisane w mojej ofercie spełnia minimalne wymagania określone 

w ZAPYTANIU CENOWYM – rozeznanie rynku. 

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 zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach,  w miejscu i terminie 

określonych przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

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

10. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie, załącznikach są 

zgodne z prawdą. 

_____________________________________________  
[Podpis Oferenta] 
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Załącznik nr 2  

do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku NR 1/CBPK/3/EFS-37/2021 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) 

 
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.. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail:cbpk@cbpk.pl 

3. 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. 

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

5. 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. 

6. 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.  

7. 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, 

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

9. 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. 

10. 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. 
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11. 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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Załącznik nr 3  

do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku NR 1/CBPK/3/EFS-37/2021 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
 
 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie aktywizujących metod wsparcia 
indywidualnego, oraz wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego, z uwzględnieniem znajomości potrzeb grupy 
docelowej projektu.  
Oświadczam, że posiadam wiedzę na temat zapotrzebowania na zawody, kształcenie, kwalifikacje na lokalnym 
rynku pracy tj. na terenie województwa świętokrzyskiego. 
 
 
 
 
…………………………………….                                                                                   ……………..………………………………. 
     Miejscowość, data                                                                                            Czytelny podpis Oferenta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


