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Rozeznanie rynku nr 1/R/2022/76 

 

Na usługi wsparcia psychologicznego dla 40 wychowanków/-ek dwóch świetlic środowiskowych  

z terenu gminy Małogoszcz, będących w wieku 6-15 lat oraz ich 10 rodziców/prawnych opiekunów  

w ramach projektu „Świetlice środowiskowe w gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin” 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej 

ul. Krakowska 8/10 lok 105,  

25-029 Kielce 

NIP: 959-189-71-78 

KRS: 0000358259 

REGON: 260401252 

Strona www: fundacja-cel.pl, e-mail: biuro@fundacja-cel.pl 

 

1. Informacje wprowadzające: 

1.1 Celem rozeznania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze, w rozumieniu  

postanowień niniejszego rozeznania rynku, warunki świadczenia usługi wsparcia psychologicznego,  

w zakresie szczegółowo określonym w pkt. 2 niniejszego rozeznania rynku. 

1.2 Wsparcie jest realizowane w ramach projektu „Świetlice środowiskowe w gminie Małogoszcz – 

wsparcie rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, 

Poddziałanie  9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).  

1.3 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  

publicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z rozeznaniem rynku w oparciu  

o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

1.6 Użyte w rozeznaniu terminy i skróty mają następujące znaczenie:  

1.6.1 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez „Zamawiającego” na podstawie niniejszego  

rozeznania. 

1.6.2 „Zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 

2 niniejszego rozeznania.  

1.6.3 „Wykonawca” – osoba fizyczna lub firma, która ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę 

na jego wykonanie albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia 

 

2. Zakres rzeczowy zamówienia 

Słownik CPV:  

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 
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2.1 Przedmiotem zamówienia są usługi wsparcia psychologicznego dla: 

a) 40 podopiecznych dwóch świetlic środowiskowych z terenu gminy Małogoszcz, będących w wieku 6-

15 lat, wychowujących się w rodzinach zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Wsparcie psychologicznego realizowane będzie w formie indywidualnego poradnictwa w wymiarze 3 h 

na Uczestnika/-czkę oraz dyżuru w wymiarze 4 godzin/ 1 raz w miesiącu przez okres 13 miesięcy  

w każdej ze świetlic. 

b) 10 rodziców/prawnych opiekunów ww. dzieci, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem w formie 

indywidualnego poradnictwa rodzinnego w wymiarze 5h na Uczestnika/-czkę wsparcia. 

 

2.2.Zakres usługi: usługa wsparcia psychologicznego dotyczyć będzie: 

a. opracowania i weryfikacji Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla 40 wychowanków/-ek świetlic  

środowiskowych oraz 10 rodziców/prawnych opiekunów ww. dzieci, w wymiarze po 3 godziny 

zegarowe (60 minut) dla każdego uczestnika/-czki w wieku 6-15 lat oraz po 5h zegarowych (60 minut) 

dla rodziców/prawnych, w tym opracowanie IPW (w okresie trzech pierwszych miesięcy 

funkcjonowania świetlic – przewidywany termin III-V 2022 r.) oraz weryfikacja wpływu oferowanego  

w ramach projektu wsparcia na zmianę postaw społecznych danej osoby (w okresie trzech ostatnich 

miesięcy realizacji projektu – przewidywany termin I-III 2023 r.) – w sumie 170 godzin; 

b. Dyżuru w wymiarze 4 godzin / miesiąc w każdej z dwóch świetlic środowiskowych w okresie 13 

miesięcy – w sumie 120 godzin 

 

2.2 Miejsce przeprowadzenia usługi: 

• Świetlica Środowiskowa w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3B, 28-366 Małogoszcz; 

• Świetlica środowiskowa w Leśnicy, Leśnica 26, 28-366 Małogoszcz.  

 

2.3 Termin przeprowadzenia wsparcia:  

Zajęcia realizowane będą przez 13 miesięcy w terminie: marzec 2022 r. – marzec 2023 r.  

z zastrzeżeniem, iż Zamawiający bierze pod uwagę modyfikację (opóźnienie) terminu realizacji 

zarówno rozpoczęcia jak i zakończenia zajęć w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej COVID-

19 w Polsce i czasowym  wstrzymaniem działalności placówek jakimi są świetlice. Zajęcia 

przewidywane są do realizacji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. 

 

3. Obowiązki Wykonawcy przyjmującego zamówienie do realizacji:  

Wykonawca zobligowany będzie do: 

a. ustalenia wspólnie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu zajęć, zawierającego konkretne 

daty i godziny zajęć na co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Harmonogram 

zajęć będzie uwzględniał ilość spotkań do realizacji oraz okres przewidziany na jego realizację tzn.  

rozplanowanie wsparcia w czasie. Z uwagi na ilość innych działań przewidzianych w projekcie wsparcie 

będące przedmiotem postępowania mogą być prowadzone równolegle z innymi zajęciami. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość poinformowania o zamianie terminu realizacji zajęć względem 

ustalonego harmonogramu wybranego Wykonawcy nie później niż na 3 dni przed planowanymi 

zajęciami. Zajęcia przewidywane są do realizacji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 14.00 do 18.00 
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b. opracowania szczegółowego programu zajęć na wsparcie indywidualne z rodzicami i uzgodnienia go 

z Zamawiającym na co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do realizacji zlecenia; 

c. przeprowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem i programem zajęć; 

d. prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zajęć (listy obecności, IPW,  itp. – wzory pism  

z logotypami udostępni Zamawiający); 

e. rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, tj. 

świadczenia usługi wsparcia psychologicznego dla 40 podopiecznych świetlic środowiskowych oraz ich 

10 rodziców/prawnych opiekunów, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

f. przygotowywania IPW oraz jego weryfikacja zawierająca ocenę zmian jakie zaszły bądź nie zaszły  

w uczestnikach projektu w wyniku udziału w oferowanym w ramach projektu wsparciu; 

g. pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego,  

rozumianej jako gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia; 

h. utrzymywania stałej wymiany informacji z zespołem zarządzającym projektem oraz informowania  

o sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usługi; 

i. dostarczenia do Zamawiającego protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadania, 

stanowiącego podstawę do wypłaty wynagrodzenia za dany okres realizacji zamówienia. 

 

4. Obowiązki Zamawiającego: 

4.1 Zamawiający zapewnia salę do realizację zajęć; 

 

5. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:  

5.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie: 

a. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze  

wszystkimi wymogami niniejszego rozeznania, 

b. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

 

5.2 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy: 

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się zgodnie z zawartą umową  

o dofinansowanie w pierwszej kolejności Podmioty Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku 

przekroczenia kwoty na realizację zamówienia przez PES lub nie złożenie oferty przez PES, 

Zamawiający wystąpi do Instytucji Pośredniczącej (Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020) o zgodę na  udzielenie zamówienia podmiotowi innemu niż PES. 

Dopiero po ewentualnym uzyskaniu takiej zgody Zamawiający będzie rozpatrywał inne oferty. 

 

5.2.1 Przez podmiot ekonomii społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych  

w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z  

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  

Regionalnego na lata 2014-2020 

✓ przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w Ustawie z dnia  

27.04.2006 r. o spółdzielniach socjalnych  

✓ podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym:   
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o Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej, utworzone na podstawie  

przepisów Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,  

o Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej, o którym mowa w  

Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu  

osób niepełnosprawnych.  

✓ organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub spółka non-profit, o której mowa w art.  

3ust. 3 pkt 4 tej Ustawy, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%  

✓ spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i  

niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze  

✓ koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń  

wiejskich; 

✓ zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Zamawiający dokona weryfikacji statusu Wykonawcy na podstawie załączonych do Formularza oferty 

aktualnych na dzień złożenia oferty dokumentów potwierdzających status podmiotu ekonomii 

społecznej Wykonawcy (np. statut/CEIDG/KRS/inne).  

 

5.2.2 Dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający wymaga 

dysponowania  minimum 1 psychologiem spełniającym łącznie następujące warunki 

a) wykształcenie wyższe, psychologiczne – na potwierdzenie należy złożyć, poświadczoną za  

zgodność z oryginałem, kopię dyplomu magistra psychologii, potwierdzającego zdobyte wykształcenie 

(zgodnie z ustawą z dnia 08 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie  psychologów, 

Zamawiający wymaga posiadania przez osoby bezpośrednio realizujące usługi  psychologiczne, 

studiów wyższych magisterskich psychologicznych); 

b) minimum 1-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze świadczenia usług psychologicznych dla  

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. w ramach prowadzenia działalności  gospodarczej, 

umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej, w ramach pełnionej funkcji lub społecznie)  

– kryterium weryfikowane na podstawie CV danej osoby, z którego wynikać będzie świadczenie usług 

psychologicznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez okres min. 1 roku. Warunek 

liczony dla okresu 5 ostatnich lat, licząc  od terminu złożenia oferty; 

 

6. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy: 

6.1. Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku. 

6.2. KRS, CEIDG, statut (jeśli dotyczy). 

6.3. CV osoby/osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie wsparcia wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wykształcenie (np. ksero dyplomu), doświadczenie. 

6.4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wzór 

oświadczenia zawarto w Załączniku nr 2). Oświadczenie winno dotyczyć braku występowania jednego 

bądź wielu z niżej wymienionych powiązań, łączących Wykonawcę z Zamawiającym bądź z osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:  
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a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ PO;  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku  

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

6.5. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO zgodnie z Załącznikiem nr 4 

 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami. 

7.1. W przypadku pytań dotyczących niniejszego rozeznania rynku należy składać je pisemnie (skan  

podpisanego pisma) na adres email biuro@fundacja-cel.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane  

pytanie niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod  

warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.2. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty w terminie 

nieprzekraczającym 1 dnia roboczego od wezwania do uzupełniania. W wyniku uzupełnienia 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany kluczowych parametrów oferty, a jedynie uzupełnienie braków (np. 

ksero dyplomu). 

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty 

8.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w rozeznaniu rynku 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

8.2. Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę 

całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. 

Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT  

w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. W przypadku 

Wykonawcy-osoby fizycznej cena zawiera koszty pochodne od wynagrodzenia, czyli składki ZUS 

zakładu pracy (zleceniodawcy). Cena oferty ma być  wyrażona w PLN. 

8.3. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do rozeznania 

rynku. 

b. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane 

zgodnie z pkt. 6 niniejszego rozeznania rynku. 

8.4. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

 

9. Miejsce i termin składania ofert 

9.1. Termin składania ofert upływa 14.03.2022 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną  

odrzucone. 

9.2. Możliwy sposób złożenia oferty:  

a. Drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail:  

mailto:biuro@fundacja-cel.pl


 
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt realizowany w ramach RPO WŚ 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0053/20 
zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 

 
Biuro Projektu: 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej 

ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce  

Tel.: 41 230-23-10  

       e-mail: biuro@fundacja-cel.pl          

 

biuro@fundacja-cel.pl 

b. Drogą pocztową/osobiście na adres podany poniżej: Fundacja Centrum Europy Lokalnej,  

ul. Krakowska 8/10 lok 105, 25-029 Kielce 

 

10. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty: 

10.1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego rozeznania, 

b) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia. (wykluczenie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca nie spełni warunków udziału  

w postępowaniu, określonych w pkt. 5 – zostaje on wówczas wykluczony z postępowania a jego  

ofertę uznaje się za odrzuconą). 

c) cena oferty przekracza wartość wynikającą z budżetu projektu 

d) oferta została złożona po terminie  

10.2. Kryterium wyboru oferty:  

cena całkowita brutto oferty – 100 pkt. (z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności o udzielenie  

zamówienia mogą ubiegać się Podmioty Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia 

kwoty na realizację zamówienia przez PES lub nie złożenie oferty przez PES, Zamawiający wystąpi do 

Instytucji Pośredniczącej (Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego rolę Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020) o zgodę na udzielenie zamówienia podmiotowi innemu niż PES. Dopiero po ewentualnym 

uzyskaniu takiej zgody Zamawiający będzie rozpatrywał inne oferty.) 

 

Punktacja wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 100 pkt.: 

            Cmin  

P1= ------------------- x 100 

              Co 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena brutto 

Co - cena badanej oferty 

 

10.3. Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą ilością punktów. 

10.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  

określonym w niniejszym rozeznaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane  

kryterium wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego rozeznania.  

10.5. Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego  

rozeznania rynku.  

10.6. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:  

a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia; 

b. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację 

projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 

c. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących RPOWŚ lub  
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wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie  

sprawozdawczości; 

d. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób  

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej  

interpretacji jej zapisów przez strony, 

e. zmiana terminu zakończenia kursu w sytuacji niezależnej i niemożliwej do przewidzenia przez strony  

umowy 

f. nastąpi konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie (zmiana jest możliwa jedynie na osoby 

o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie) z  

następujących powodów: 

− śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie; 

− niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z powierzonych 

im zadań; 

− jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn  

niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). 

 

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem ofertowym - 

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”, 

Zamawiający informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. 

Krakowska 8/10  lok. 105, 25-029 Kielce; 

▪ kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji Centrum Europy Lokalnej jest możliwy  

poprzez e-mail: iod@fundacja-cel.pl, telefon 41 230-23-10; 

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

związanym z rozeznania rynku nr 1/R/2022/76 z dnia 04.03.2022 r. prowadzonym w ramach zasady 

konkurencyjności; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie  

dokumentacja postępowania prowadzonego w ramach zasady konkurencyjności w oparciu  

o obowiązujące przepisy prawa; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  

prowadzonego w ramach zasady konkurencyjności, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest  

wymogiem ustawowym związanym z udziałem w procedurze udzielenia zamówienia w ramach zasady  

konkurencyjności; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości przyjęcia oferty 

przez Zamawiającego;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego pełniący 

rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mającego siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  
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w trakcie realizacji projektu „Świetlice środowiskowe w gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin” jak i po 

jego zakończeniu; 

▪ 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 * 

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

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z  

przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.; 

− 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 ** 

** 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. 

 

− 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.  

12. Osoba do kontaktów: Monika Trela, tel. +48 41 230 23 10. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, wyłonionemu  

w trybie rozeznania rynku, zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości 

zamówienia podstawowego, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są 

zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania 

odpowiedniej procedury wyboru.  

 

14. Załączniki: 

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:  

a. Załącznik 1 – Formularz ofertowy 

b. Załącznik 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych 

d. Załącznik 3 – Wzór umowy 

e. Załącznik 4 – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  

w art. 13 lub art. 14 RODO 
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