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Łowicz, dnia 04.10.2019 r. 

 

ZSP nr 2 CKZ.ZP.26.15.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro  

„Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi sprzętów i pomocy dydaktycznych” Zadanie 8 

poz. 87 w ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość” 

 

1. Zamawiający: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza 

Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 

2. Przedmiot zamówienia: „Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi sprzętów i pomocy 

dydaktycznych” Zadanie 8 poz. 87 w ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość” 

Odbiorcami są dwie grupy dziesięcioosobowe (łącznie dwadzieścia osób). Dla każdej grupy szkolenie ma trwać 

osiem godzin dydaktycznych, gdzie 1 godzina dydaktyczna = 45 minut. Szkolenie ma obejmować następujące 

zagadnienia: 

2.1. obsługa tablicy interaktywnej SMART SBM680V,  

2.2. obsługa tablicy interaktywnej myBoard IB-86, 

2.3. obsługa tableta Lenovo Yoga TAB3 Pro (YT3-X90L) (ZA0G0083PL). 

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie i ukończeniu szkolenia z 

przedmiotowego zakresu. ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu zapewnia przystosowane sale szkoleniowe oraz sprzęt 

komputerowy i multimedialny niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.  

Planowany termin realizacji w/w szkoleń przewidywany jest w okresie październik - listopad 2019 roku. ZSP nr 2 

CKZ zastrzega sobie prawo do zmiany ww. wstępnie zaplanowanego terminu w zależności od harmonogramu 

realizacji projektu. Miejscem realizacji szkolenia jest Łowicz (woj. łódzkie). 

Za przeprowadzenie szkolenia Zamawiający dokona płatności przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowej faktury/rachunku.  

Na wykonanie usługi zostanie zawarta umowa lub zostanie wystawione zlenienie na realizację przedmiotowego 

zamówienia publicznego. 

3. Obowiązki Wykonawcy dotyczące zamówienia: Wykonawca ma obowiązek: 

3.1. poinformowania uczestników na pierwszym spotkaniu o współfinansowaniu projektu ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

3.2. sporządzenia listy obecności uczestników na szkoleniu oraz po podpisaniu przez uczestników przekazanie jej 

Zamawiającemu wraz z fakturą / rachunkiem, 

3.3. wystawienia odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo i ukończenie kursu dla każdego z 

uczestników, którzy uczestniczyli ukończyli kurs, 

3.4. potwierdzenia odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników, 

3.5. wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 

3.6. zapewnienia bezpieczeństwa uczestników podczas realizacji kursu, w szczególności zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.7. przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją szkolenia co najmniej do dnia 31.12.2026 r. 

3.8. Wykonania usługi przez kadrę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie kwestie, szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zostaną 

doprecyzowane w umowie. 

4. CPV: CPV: 80500000 – usługi szkoleniowe 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania znaków graficznych, zapisów dotyczących współfinansowania projektu 

przez Unię Europejską i nazwy postępowania w korespondencji z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 4.   

5. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

6. Informacje i osoby upoważnione do kontaktów: Edyta Niedzielska tel. (46) 837 37 05, faks (46) 837 33 77, e-

mail: mojekompetencje@blich.pl, w zakresie procedury: Kinga Miśkiewicz – tel. 600-698-835 adres e-mail: 

kingau@poczta.onet.pl 

http://www.zsp2lowicz.pl/
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7. Termin wykonywania zamówienia: do dnia 30 listopada 2019 r. z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu. 

8. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń  nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki udziału –  tj. prowadzą 

działalność gospodarczą, posiadają stosowną kadrę do przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia -  należy 

złożyć oświadczenia – załącznik nr 2 i 3.  

9. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 

zał. 2, oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – zał. 3, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej z 

wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy), na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, oraz 

przesłać w formie elektronicznej (skan dokumentów) na adres e-mail: mojekompetencje@blich.pl, z adnotacją w 

pozycji Temat: OFERTA oraz w treści wiadomości: „Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi 

sprzętów i pomocy dydaktycznych” w ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość” oraz „Nie 

otwierać przed ………….. r. godz. 1430. Należy pamiętać o stosowaniu znaków graficznych – załącznik nr 4. 

Oryginalne dokumenty – formularz ofertowy oraz pozostałe wchodzące w skład oferty zobowiązany będzie 

złożyć wyłącznie ten Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

11. Miejsce i termin przesłania ofert (podpisanego skanu oferty) wraz z niezbędnymi załącznikami: do dnia 10 

października 2019 r., do godziny 1415 na adres e-mail: mojekompetencje@blich.pl.  

12. Termin otwarcia ofert: 10 października 2019 r. godz. 1430, w siedzibie Zamawiającego – pokój przy sekretariacie 

budynek A szkoły. 

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  

12.1. Wykonawca określi wynagrodzenie jako ryczałtową cenę brutto za wykonanie zamówienia. 

12.2. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN.  

12.3. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający przyjmuje za 

cenę oferty zamówienia - cenę podaną słownie. 

12.4. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą. 

12.5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje łączną ceną brutto obejmującą VAT. 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów i sposobu oceny. 

13.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają wymagania określone w 

ust. 7. 

13.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie 

kryterium ceny o wadze 100%.  

13.3. Dla oceny punktowej złożonych ofert zastosowany zostanie wzór: 

 

Wg kryterium ceny: 

 

          najniższa cena spośród ofert ważnych  

wo = -----------------------------------------------------------   x 100 pkt 

                       cena oferty badanej 

 

wo – wartość punktowa oferty (liczba uzyskanych punktów) 

 

13.4. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

13.5. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

13.6. W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert zawiera identyczną cenę 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych.  

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia 

zamówienia. 

http://www.zsp2lowicz.pl/
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14.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem lub listownie o terminie podpisania 

zlecenia/umowy na realizację przedmiotowego zamówienia. 

14.2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania zlecenia, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

15. Pozostałe informacje. 

15.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim 

potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe. 

15.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

15.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych dokumentów.  

15.4. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy, jeżeli: 

15.4.1. nie została złożona żadna oferta, 

15.4.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,  

15.4.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia,  

15.4.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, 

15.4.5. umowa o dofinansowanie Projektu została rozwiązana. 

16. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

17. Szczegółowe warunki umowy / zlecenia zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.  

 

Załączniki do zapytania: 

▪ formularz ofertowy – zał. 1 

▪ oświadczenie – zał. 2 i 3 

▪ znaki graficzne – zał. 4 

▪ informacja RODO – zał. 5 

▪ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. 6 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

Łowicz, dnia 04.10.2019 r. 
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ZSP nr 2 CKZ.ZP.26.15.2019 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  

PONIŻEJ 30 000 EURO 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

 

nr REGON............................................................................................................... 

 

adres e-mail: …………………………………………………………………….. 

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2  

Centrum Kształcenia Zawodowego  im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu 

ul. Blich 10 

99-400 Łowicz 

 

Zobowiązanie Wykonawcy: 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.: „Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu 

obsługi sprzętów i pomocy dydaktycznych” Zadanie 8 poz. 87 w ramach projektu „Moje kompetencje - moja 

przyszłość”, według wskazań Zamawiającego. 

 

za cenę: 

 

Brutto ................................................ słownie: ...............................................................................................  

 

stawka % podatku VAT ......................................... 

 

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz podatki obowiązujące na 

terenie Polski (w tym podatek VAT). 

 

Oświadczam, że uzyskałem niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia i 

zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do podpisania zlecenia/umowy na realizację przedmiotu 

zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

Termin płatności: do 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury / rachunku, zgodnie z 

zapytaniem ofertowym. 

 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie: do dnia 30 listopada 2019 r. z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu. 

 

1. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego. 

Oświadczam, że (wstawić „x” we właściwe pole): 

□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu 

do następujących towarów/usług: 

http://www.zsp2lowicz.pl/
mailto:mojekompetencje@blich.pl


 
Projekt „Moje kompetencje – moja przyszłość” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu 

ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, www.zsp2lowicz.pl, mojekompetencje@blich.pl 

 

 5 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to  

_________________ zł netto**.   

 

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT 

do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

– mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku 

od towarów i usług, 

– importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego 

przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 1 oznacza, że jej złożenie 

nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Oświadczam ponadto, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

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). 

 

Oświadczam, że jesteśmy*: 

− mikro przedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem** 

− dużym przedsiębiorstwem** 

 

* niepotrzebne skreślić 

** Zgodnie z art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 584 ze zmianami): 

 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 

 

 

 

 

_________________________________________  

imię i nazwisko Wykonawcy,  miejscowość i data 

 

 

 

 

http://www.zsp2lowicz.pl/
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ZSP nr 2 CKZ.ZP.26.15.2019 

Załącznik nr 2 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………

……………………………………………………. 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………

………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na realizacji zadania pn.: 

„Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi sprzętów i pomocy dydaktycznych” Zadanie 8 

poz. 87 w ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość” prowadzonego przez ZSP nr 2 CKZ w 

Łowiczu, oświadczam, co następuje: 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

         __________________________________ 

( podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        

 

________________________________ 

( podpis) 
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Załącznik nr 3 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………

………………………………………… 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………

………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na realizacji zadania pn.: 

„Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi sprzętów i pomocy dydaktycznych” Zadanie 8 

poz. 87 w ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość” prowadzonego przez ZSP nr 2 CKZ w 

Łowiczu, oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – zgodnie z 

zapytaniem ofertowym. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

_________________________________ 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

         _________________________________ 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 

 

 

Znaki graficzne: 

 

 

 

 

 
Projekt „Moje kompetencje – moja przyszłość” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

 

 

Nazwa pełna zadania:  

 

„Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi sprzętów i pomocy 

dydaktycznych” Zadanie 8 poz. 87 w ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość” 
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Załącznik nr 5 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. 

Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, z siedzibą w Łowiczu, ul. Blich 10, tel.: 46-837-3705, e-mail: 

blich@zsp2lowicz.pl 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ w Łowiczu, którą 

jest Aleksandra Cnota - Mikołajec, z inspektorem można się skontaktować e-mail: aleksandra@eduodo.pl; 

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

z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

4) 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 2018, poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) 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;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; 

8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

8.3. 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 ***;   

8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

1.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

1.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

1.3. 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: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

** 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. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
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Załącznik nr 6 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI 

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:……………………………………………………......................................... 

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

(podać nazwę oraz adres wykonawcy/wykonawców) 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zapytania ofertowego na 

realizację zadania pn.: „Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi sprzętów i pomocy 

dydaktycznych” Zadanie 8 poz. 87 w ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość” w trybie art. 24 ust. 

11 ustawy Pzp oświadczam (proszę o postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce):  

   

□ nie należę do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i 

konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 798),   

 

□ z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie należę do tej samej grupy 

kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 

r., poz. 798),  

 

□ wspólnie z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu należę do tej 

samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 798), i przedkładam niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w niniejszym 

postępowaniu:………………………….…………………..……………………………...................................... 

 

 

l.p. podmioty należące do grupy kapitałowej 

  

  

  

 

 

______________________      ____________________________________ 

miejscowość i data             podpis(y) osoby (osób) upoważnionych  

do podpisania niniejszej oferty 

 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

*Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o złożonych ofertach w niniejszym 

postępowaniu, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

UWAGA: Informacji tej nie należy załączać do oferty  

 

http://www.zsp2lowicz.pl/
mailto:mojekompetencje@blich.pl

