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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.02.2021r.  

dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia  zajęć językowych  

w ramach projektu pt. „Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe” programu ERASMUS+ 

Edukacja szkolna w ramach Akcji 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

1. Zamawiającym jest:      Miasto Rybnik - Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku 

ul. Świerklańska 42 

44 – 200 Rybnik 

tel.: (32) 42 22 796 tel./faks.: (32) 42 22 279 

e-mail: zsbrybnik@gmail.com 

www. zsbrybnik.pl 

Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30 

2. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty  

w postępowaniu o udzielenia zamówienia, do którego zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.   

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia finansowane będzie w ramach projektu pt. „ Rozwój cyfrowy nauczycieli 

ZSB vs wypalenie zawodowe” programu ERASMUS+ Edukacja szkolna w ramach Akcji 1: Mobilność kadry 

edukacji szkolnej.  

II. ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ŻE :  

1. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. nie udziela zaliczek na realizacje zamówienia. 

4. termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla 10 nauczycieli, 

języka portugalskiego dla 7 nauczycieli i języka włoskiego dla 4 nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 

będących uczestnikami projektu pt. „Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe” programu 

ERASMUS+ Edukacja szkolna w ramach Akcji 1:Mobilność kadry edukacji szkolnej. 

 

Kody CPV:  80500000-9  -  usługi szkoleniowe 

 

 

mailto:zsbrybnik@gmail.com
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Grupa / 
Nauczyciele 

Liczba 
uczestników 

projektu 

Termin realizacji zajęć *) 

Rodzaj języka Liczba godzin 
od do 

Nr 1 E 10 

od dnia zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty 

15.05.2021 Język angielski 20 

Nr 2 E 
7  
 

15.05.2021 Język portugalski 20 

Nr 3 E 
 

4 15.05.2021 Język włoski 20 

Razem 
 ilość osób 

21 Razem liczba godz. 60 

*) Podany termin realizacji zamówienia obejmuje wskazane okresy za wyjątkiem przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych.  

 

2. Wymagania dotyczące Zamówienia : 

1) Istotą zajęć jest podniesienie umiejętności językowych ogólnych i branżowych uczestników projektu. Wykonawca 

ma obowiązek przeprowadzić test wiedzy i umiejętności uczestników zajęć na wejście i wyjście z języka 

angielskiego, języka portugalskiego i  języka włoskiego . 

2) Za rekrutację uczestników projektu odpowiada Zamawiający. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć listę 

uczestników projektu najpóźniej do 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający może dokonać zmiany 

uczestników zajęć w uzasadnionych przypadkach. 

3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na podstawie programu zajęć stanowiącego 

załącznik nr 3 do  niniejszego zapytania ofertowego. 

4) Zajęcia będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem zatwierdzonym, przez koordynatora projektu. 

Zmiany terminów ujętych w harmonogramie mogą odbywać się tylko za zgodą koordynatora projektu.  

5) Zajęcia mogą być prowadzone przez lektora polskiego lub rodzimego użytkownika języka.  

6) Zamawiający dopuszcza  prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość oraz blended learning. 

7)  Wykonawca zobowiązuje się stworzyć harmonogram dla każdej grupy i dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej  

3 dni przed rozpoczęciem zajęć.  

8) Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach niepokrywających się  

z godzinami pracy nauczycieli w szkole. Maksymalna suma godzin dla poszczególnej grupy wynosi 20 gdzie 

jednostka (godzina) lekcyjna = 45 minut zajęć. Maksymalna liczba godzin w jednym dniu może wynosić tylko  

4 godziny lekcyjne. 

9) Podczas zajęć muszą być wykorzystywane technologie informacyjno – komunikacyjne, na przykład takie jak: 

tablica interaktywna lub projektor, komputer.  

10) Wykonawca zapewnia, że szkolenie odbywać się będzie w pomieszczeniach spełniających minimum poniższe 

warunki:  

a. powierzchnia odpowiednia do liczebności grupy, dostęp do światła dziennego i oświetlenia sztucznego;   

b. komfortowa temperatura powietrza; 

c.  utrzymanie czystości;  

d. dostęp do zaplecza sanitarnego;  

e. umeblowanie (krzesła, ew. stoły) umożliwiające aranżacje przestrzeni w sposób odpowiedni do 

specyfikacji szkolenia;  
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11) Wykonawca zobowiązuje się do nawiązania z Zamawiającym partnerstwa zgodnie z wytycznymi projektu  

pt. „Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe” programu ERASMUS+ Edukacja szkolna  

w ramach Akcji 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego i terminowego prowadzenia dokumentacji usługi (dziennik zajęć, 

lista obecności). Wzór dokumentacji zostanie dostarczony najpóźniej w dniu prowadzenia pierwszych zajęć. 

Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania obecności uczestników zajęć na każdych zajęciach. Obecność na 

zajęciach uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

13) Wykonawca zapewni kadrę prowadzącą zajęcia  z języka angielskiego, która posiada minimum: 

a). wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie w zakresie filologii lub 

lingwistyki stosowanej z przygotowaniem pedagogicznym, z co najmniej 5 letnim 

stażem pracy jako nauczyciel, lektor, lub w przypadku native speaker’a uprawnienia 

do nauczania języka angielskiego jako języka obcego  z co najmniej 5 letnim stażem 

pracy . 

14) Wykonawca zapewni kadrę prowadzącą zajęcia z języka portugalskiego, która posiada minimum: 

a).wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie w zakresie filologii lub 

lingwistyki stosowanej z przygotowaniem pedagogicznym, z co najmniej 2 letnim 

stażem pracy jako nauczyciel, lektor, lub jest rodzimym użytkownikiem języka 

portugalskiego  

15) Wykonawca zapewni kadrę prowadzącą zajęcia z języka włoskiego, która posiada minimum: 

a). wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie w zakresie filologii lub 

lingwistyki stosowanej z przygotowaniem pedagogicznym, z co najmniej 2 letnim 

stażem pracy jako nauczyciel, lektor, lub jest rodzimym użytkownikiem języka 

włoskiego.  

16) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany personelu wykonującego usługę wskazanego w załączniku nr 2  

do  niniejszego zapytania ofertowego pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego oraz przedstawiania 

osób o tożsamych kwalifikacjach. 

17) Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za nadzór merytoryczny i wsparcie, a także zarządzanie sytuacjami 

kryzysowymi. Osoba ta odpowiedzialna będzie za udzielenie uczestnikom pomocy np. w wypadku, wystąpienia 

zdarzeń losowych.  

18) Wykonawca jest zobowiązany do informowania na bieżąco Zamawiającego o ewentualnych nieprawidłowościach. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności zajęć.  

19) Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do oznaczenia dokumentów i materiałów przekazywanych 

uczestnikom kursu zgodnie z „Zasadami stosowania logo programu Erasmus + ” dostępnymi na stronie 

internetowej http://erasmusplus.org.pl zakładka Sektory i akcje – Edukacja szkolna. 

20) Wykonawca bierze na siebie ryzyko ewentualnych strat materialnych powstałych w związku z odbywaniem zajęć 

przez uczestników projektu. 

21) Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją usługi do dnia 31 stycznia 

2028 roku, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo.  
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22) Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o archiwizacji dokumentów  

w miejscu innym niż adres siedziby Wykonawcy, a także o zaprzestaniu lub zawieszeniu działalności przez 

Wykonawcę przed terminem określonym w pkt. 21 

23) Wykonawca zobowiązuje się do tego, iż, w razie zaprzestania lub zawieszenia działalności przed 31.01.2028r. 

przekaże Zamawiającemu dokumentację określoną w pkt.21 

24) Absolwenci szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony przez Wykonawcę  

25) W celu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie 

określonych danych osobowych uczestników projektu, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu a Wykonawca 

zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym przepisami RODO. Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na mocy 

umowy  

o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 5 do  niniejszego zapytania ofertowego). 

26) W przypadku kontroli Zamawiającego przez organ do tego uprawniony Wykonawca zobowiązany jest do 

udostępnienia dokumentów, w tym dokumentów finansowych w związku z realizacją podpisanej umowy.  

27) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

polskiego i wytycznymi programu Erasmus+  

IV. TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

a) grupa nr 1 E - od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty najpóźniej do dnia 15.05.2021r. 

b) grupa nr 2 E - od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty najpóźniej do dnia 15.05.2021r. 

c) grupa nr 3 E - od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty najpóźniej do dnia 15.05.2021r. 

 

V. MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:  Rybnik 

VI. WARUNKI ZAMÓWIENIA   

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności 

do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów; 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 4 do  niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ       

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW i SPOSOBU OCENY OFERT.  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się   następującym kryterium:  
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Lp. Kryterium oceny ofert Waga % Punkty 

1. cena  100 % 100 

 
 
 
1) Kryterium ceny ( K1) 

Oceniana będzie cena brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego. 

Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość 

punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

Cn 

C( K1) = (_________) x W,  
 Cb 

gdzie: 
C ( K1) - liczba punktów za cenę  
Cn - najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert 
Cb - cena badanej oferty 
W - waga = 100 
Punktacja zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.  

 
2. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie postawione  wymagania  

w niniejszym zapytaniu ofertowym i uzyska łącznie największą liczbę punktów. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.   

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca określi łączną cenę brutto realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym. 

3. Do przeliczenia ceny w kryterium „cena” brane będą pod uwagę wartości brutto. 

4. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na 

wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 

5. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełna realizacją przedmiotu 

zamówienia (ewentualne rabaty i upusty), a także nie ujęte koszty, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

6. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego 

etapie, bez podania przyczyny.   

8. Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy. 

9. Wykonawca powinien przygotować ofertę, która składa się z następujących elementów:  

a) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,  

b) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz               

o  niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,  

c) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania. 

10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia 

oferty.  
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IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zsbrybnik@gmail.com, lub poczty, 

kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42,  

44 - 200 Rybnik, w godzinach: od 7.30 do 15.30 do dnia 26.02.2021 r. godz. 10.00  

      z dopiskiem: .. Erasmus+.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert.  

5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.  

7. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń i danych w tych oświadczeniach na każdym 

etapie oceny oferty i realizacji zamówienia.  

8. W przypadku uchylania się Wykonawcy od realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia 

realizacji zamówienia  następnemu w kolejności Wykonawcy.  

9. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Budowlanych oraz stronie BIP szkoły: 

http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/ 

10. Osoba uprawniona do kontaktu: Pan Jacek Szulik, tel. 32/4222796, 32/42 22 279 adres email. 

zsbrybnik@gmail.com,  

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej pod adresem bip: http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/, a także przekazany pocztą elektroniczną wszystkim 

uczestnikom. 

 

XI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

 

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:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku z siedzibą przy  

ul. Świerklańskiej 42, 44 - 200 Rybnik 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w ZSB jest Joanna Moćko, kontakt: e-mail: zsbrybnik@gmail.com,  

tel.: 32/ 42 22 796 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP; 

http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/
mailto:zsbrybnik@gmail.com
http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/
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d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów 

prawa; 

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania; 

f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub 

w okresie wskazanym przepisami prawa; 

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

stosowanie do art. 22 RODO; 

h) 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; 

i) 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: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą 

istotnych postanowień umowy; 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XII. ZAŁĄCZNIKI 
 

1.  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

2.  Załącznik nr 2  Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia  

3.  Załącznik nr 3 Program zajęć  grupa nr 1E-3E  

4.  Załącznik nr 4  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  

5.  Załącznik nr 5 Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 
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Strona  
z ogólnej liczby stron    

(pieczęć wykonawcy) 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 18.02.2021r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonawca 

Pełna nazwa firmy   

Adres firmy  

Adres e-mail  

NIP  

Numer telefonu:  

Nazwisko i imię właściciela*  

Jesteśmy podatnikiem 
VAT (zaznaczyć właściwe X): 

  

TAK  

NIE   

* należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ( także w formie spółki cywilnej) 

 
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  dotyczące zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla 10 

nauczycieli, języka portugalskiego dla 7 nauczycieli i języka włoskiego dla 4 nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 

będących uczestnikami projektu pt.„ Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe” programu 

ERASMUS+ Edukacja szkolna w ramach Akcji 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej  składamy niniejszą ofertę. 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg poniższego, za 

cenę brutto ……………………….….…………ustaloną zgodnie z poniższym:  

L.p. Przedmiot usługi ilość Cena jedn. netto 
Wartość netto 

(kol.3 x 4) 
Stawka VAT 

(%) 
Kwota 
VAT 

Wartość brutto 
(kol. 5+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Grupa Nr 1 E 
Język angielski 

20   zw   

2.  Grupa Nr 2 E 
Język portugalski 

20   zw   

3.  Grupa Nr 3 E 
Język włoski  

20   zw   

RAZEM    

 
Powyższa kwota jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 29 lit. „c” ustawy z dnia 11 marca 2004r.  

o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 106 z późn. zm.) 

 
3. Oświadczam, że wskazana cena obejmuje cały koszt wykonania przedmiotu zamówienia określony w zapytaniu ofertowym  

i załącznikach, uwzględnia wszelkie koszty towarzyszące niezbędne do prawidłowego zrealizowania całości zamówienia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do 

nich zastrzeżeń.   
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5. Oświadczam, że zapoznałem się z programem zajęć dla grup nr 1E-3E i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.   

 

6. Akceptuję wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia, tym samym zobowiązuję się do wykonania całości 

zamówienia w terminie :  

a) grupa 1 E - od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty najpóźniej do dnia 15.05.2021r. 
b) grupa 2 E - od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty najpóźniej do dnia 15.05.2021r. 
c) grupa 3 E - od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty najpóźniej do dnia 15.05.2021r. 

 

7. Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni. 
8. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 14 dni od dnia doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za 

przeprowadzone szkolenie. 

9. Oświadczamy, że  szkolenie określone w przedmiocie zamówienia będą odbywać się: 

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

(należy podać: nazwę, miejscowość, dokładny adres - ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy bazy dydaktycznej) 
 

10. Na podstawie art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO), Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w ww. artykułach 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*).  

 
11. Ofertę składamy na _______  ponumerowanych stronach wraz z ofertą składamy następujące załączniki: 

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

 ……………………………………... 

 …………………………………….. 

 

     ………………………………                          …………………………………………………                       
         (miejscowość, data)                   (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 

         do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                       

                                                 
*) 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). 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 18.02.2021r. 

 
 

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

 

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj języka  
Wykształcenie (poziom i 

kierunek) 

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i 
doświadczenie niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

1.  Język 
angielski 

  

2.  Język 
portugalski 

  

3.  Język włoski   

 
 
 
 
 
 

     ………………………………                          …………………………………………………                       
         (miejscowość, data)                   (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 

         do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 18.02.2021r. 

 
Program zajęć - grupa nr 1E-3E  
 

Zagadnienia  Liczba godzin 

Na Lotnisku   

Opanowanie słownictwa, wyrażeń, 
nabranie płynności wypowiedzi 

2 

Zakupy 2 

Jedzenie     2 

W restauracji   2 

Pytanie o drogę    2 

W hotelu   2 

U lekarza    2 

Na dworcu                          1 

Pytanie o inforamcję   1 

W informacji turystycznej  1 

Zapytania i odpowiedzi   2 

Wyrażanie opinii   1 

Razem suma : 20 godz. 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 18.02.2021r. 

 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie  

i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla 10 nauczycieli, języka portugalskiego dla 7 nauczycieli i języka włoskiego 

dla 4 nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku będących uczestnikami projektu pt.„ Rozwój cyfrowy nauczycieli 

ZSB vs wypalenie zawodowe” programu ERASMUS+ Edukacja szkolna w ramach Akcji 1: Mobilność kadry edukacji 

szkolnej   

oświadczam/y, że: 

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 112 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów, 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

 zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

 
     ………………………………                          …………………………………………………                       
         (miejscowość, data)                   (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 

         do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dnia 18.02.2021r. 

 
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w dniu … roku w Rybniku pomiędzy Miastem Rybnik – Zespołem Szkół Budowlanych w 

Rybniku z siedzibą w Rybniku, ul. Świerklańska 42, reprezentowanym przez dyrektora Panią Katarzynę 

Wróbel, zwanym w dalszej części umowy Administratorem   

 

a 

 

… (imię i nazwisko przedsiębiorcy) prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … (nazwa przedsiębiorcy)/… 

(nazwa spółki) z siedzibą w … (adres siedziby przedsiębiorcy/spółki) zwaną/zwanym w dalszej części umowy Podmiotem 

przetwarzającym. 

 

W dalszej części umowy Administrator i Podmiot przetwarzający zwani będą również Stronami. 

 

§ 1. 

W związku z zawarciem umowy nr …, zwanej w dalszej części umowy umową podstawową, 

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy 

podstawowej następujące dane osobowe nauczycieli: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer 

telefonu. 

§ 2. 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania 

umowy podstawowej i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania danych osobowych, który jest 

uzasadniony dla celu wykonania umowy podstawowej. 

2. Umowa stanowi udokumentowanie polecenia Administratora do przetwarzania danych osobowych, o którym 

mowa w art. 28 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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), zwanego w dalszej części umowy rozporządzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane zgodnie z przepisami rozporządzenia 

i wywiązywać się ze wszystkich obowiązków nałożonych w rozporządzeniu w związku z powierzeniem 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności: 

1) zapewniać, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 

zachowania tajemnicy, 

2) podejmować wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, zapewniające adekwatny 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych,  

o których mowa w art. 32 rozporządzenia, 

3) przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (podwykonawcy), 

4) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Administratorowi, poprzez 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania 

osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III 

rozporządzenia, 

5) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Podmiotowi przetwarzającemu informacje, 

pomagać Administratorowi wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 rozporządzenia, 
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6) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 

określonych w umowie oraz umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez 

Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich. 

4. W przypadku konieczności wymiany danych osobowych w postaci elektronicznej, Administrator dopuszcza 

możliwość przekazywania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem ochrony 

kryptograficznej na zasadach określonych przez Administratora. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem w terminie 14 dni 

usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, z zastrzeżeniem przepisów 

archiwizacyjnych. O realizacji obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Podmiot przetwarzający 

zawiadamia pisemnie Administratora. 

6. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Administratora. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 

je Administratorowi, nie później niż w ciągu 24 godzin. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia powinno 

być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić 

Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru. Poza wypadkami wskazanymi w 

zdaniach poprzedzających, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zachować wszelkie informacje o 

naruszeniach ochrony danych osobowych w tajemnicy i ujawniać je wyłącznie Administratorowi lub 

podmiotom uprawnionym do otrzymania tych informacji na podstawie przepisów prawa. W przypadku 

stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie podejmuje 

wszystkie konieczne środki techniczne  

i organizacyjne w celu usunięcia lub zminimalizowania skutków naruszenia ochrony danych osobowych. 

8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania 

przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu 

przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach  

i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych,  

w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez organ nadzoru. 

§ 3. 

1. Administrator uprawniony jest do przeprowadzania audytów przetwarzania danych osobowych przez 

Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. O zamiarze przeprowadzenia audytu Administrator zawiadamia pisemnie Podmiot przetwarzający z 7-

dniowym wyprzedzeniem, wskazując co najmniej termin i miejsce prowadzenia audytu, jego zakres i dane 

kontaktowe do audytora (w szczególności imię i nazwisko audytora). 

3. Audyt może zostać przeprowadzony wyłącznie w terminie, w miejscu i w zakresie określonych w ust. 3 

poniżej, z uwzględnieniem zdań następujących. Audyt może zostać przeprowadzony jedynie w dni robocze 

(rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce), w 

godzinach od 8.00 do 16.00 i po uprzednim przedłożeniu przez osoby przeprowadzające audytu w imieniu 

Administratora stosownych pisemnych upoważnień (forma pisemna pod rygorem nieważności).  

4. Osoby przeprowadzające audyt w imieniu Administratora zostaną przez niego zobowiązane w formie 

pisemnej (forma pisemna pod rygorem nieważności) do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie 

uzyskają  

w związku z przeprowadzeniem audytu.  

5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem w toku audytu, w 

szczególności: 
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a) umożliwić Administratorowi dostęp do pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie danych 

osobowych, 

b) umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz 

wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu 

przetwarzania danych osobowych oraz ich dokumentacją, 

c) udzielać Administratorowi wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

6. Przeprowadzenie audytu potwierdzane jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, 

przedstawiciel Administratora sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele 

obu Stron. W przypadku odmowy podpisania protokołu w imieniu Podmiotu przetwarzającego Administrator 

sporządza o tym fakcie adnotację w protokole. 

7. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania audytów również u podwykonawców w przypadku,  

o którym mowa w § 2 ust. 6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, że w umowach 

zawieranych z podwykonawcami zostanie przewidziane uprawnienie Administratora do przeprowadzenia 

audytu  

u podwykonawcy, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora niż wskazane w niniejszym 

paragrafie. 

§ 4. 

Podmiotowi przetwarzającemu ani podwykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy, nie przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów w związku z realizacją umowy. 

§ 5. 

W przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

w związku z realizacją umowy, w wyniku czego Administrator zostanie obciążony karą pieniężną 

nałożoną przez organ nadzoru lub prawomocnie zobowiązany do wypłaty odszkodowania, w zakresie w 

jakim będą one wynikały z winy Podmiotu przetwarzającego lub podwykonawcy, o którym mowa w § 2 

ust. 6 umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć poniesione przez Administratora z tego 

tytułu straty. 

§ 6. 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 

podstawowej, z zastrzeżeniem przepisów archiwizacyjnych.  

2. W braku odmiennych postanowień lub oświadczeń Stron, oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu 

umowy podstawowej, należy rozumieć jako oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy. 

§ 7. 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, chyba 

że umowa stanowi inaczej. 

3. W sprawach spornych lub nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny oraz przepisy rozporządzenia. 

4. W sprawach spornych lub nieuregulowanych rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Administratora. 

 

Administrator  Podmiot przetwarzający 

 


