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 261.0641.231.2018 (nr projektu w CRP)    Kraków, dnia 17.10.2018r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczący wyboru osoby wspomagającej trenera podczas cyklu warsztatów podnoszących 

kompetencje komunikacyjne uczniów szkół podstawowych realizowanych w ramach projektu 

Lider komunikacja inicjatywa: Uniwersytet Młodych Odkrywców. 

 

nr umowy o dofinansowanie projektu:POWR.03.01.00-IP.08-00-U096/17współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”. 

 

 

I. Zamawiający 

 

Uniwersytet Jagielloński,  

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,  

NIP: 675-00-22-36, REGON: 000001270 

 

Jednostka prowadząca sprawę:  

Instytut Socjologii, 

Uniwersytet Jagielloński 

ul. Grodzka 52 

31-044 Kraków 

 

II. Definicje 

 

Ilekroć w niniejszym Zapytaniu ofertowym jest mowa o: 

1.1 Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osobę 

prawną. 

1.2 Zamawiającym – należy przez to rozumieć Uniwersytet Jagielloński. 

1.3 Zapytaniu ofertowym – należy przez to rozumieć niniejsze zapytanie ofertowe. 

 

 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia 
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Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 EURO, do 

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych.  

 

 

IV. Przedmiot zamówienia 

 

Dane dotyczące projektu: 

Numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.01.00-IP.08-00-U096/17 

Okres realizacji projektu: 01.06.2018-30.09.2019 

Okres realizacji projektu podlegający zamówieniu od października 2018r. do czerwca 2019r. 

(szczegółowe terminy oraz harmonogram realizacji zajęć zostanie uzgodniony z wybranym 

Wykonawcą). 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybranie Wykonawców pełniących funkcję osób 

wspomagających trenerów podczas cyklu warsztatów dla uczniów szkół podstawowych (dla 

poszczególnych grup wiekowych - klasy: 1-3, 4-6, 7-8) z zakresu kompetencji miękkich w 

łącznej liczbie 342 godzin w okresie od października 2018 do czerwca 2019 w Szkołach 

Podstawowych: Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Brzesku, 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. R. Traugutta w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła 

II w Mikołowie i Instytucie Socjologii Wydział Filozoficzny, UJ. Szczegółowe terminy realizacji 

zamówienia zostaną ustalone w Wykonawcą zamówienia. 

 

Do zadań Wykonawców pełniących funkcję osób wspomagających trenerów podczas cyklu 

warsztatów dla uczniów szkół podstawowych będzie należeć: 

a) asystowanie i pomoc uczniom w wykonywaniu zadań i prac warsztatowych zgodnie z 

zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) udzielanie wsparcia grupowego, m.in. opieka nad młodszymi uczestnikami, uczestnikami 

z niepełnosprawnościami  - motywowanie grupy do pogłębiania interakcji, prawidłowego 

budowania struktury komunikacyjnej w grupie,  

c) prowadzeniu na bieżąco notatek z pracy grupowej podczas warsztatów, 

d) pomoc uczniom w wypełnianiu ankiet ewaluacyjnych i kart pracy, 

e) wykonywanie prac technicznych, m.in. rozdawanie materiałów dydaktycznych, 

przygotowywanie sal, w których będą przeprowadzane warsztaty dla uczniów szkół 

podstawowych, obsługa sprzętu multimedialnego podczas  warsztatów dla uczniów szkół 

podstawowych. 
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Miejscem realizacji zamówienia jest: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Brzesku, ul. Piłsudskiego 23, 32-800 Brzesko 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. R. Traugutta w Krakowie, ul. Smoleńsk 5, 31-108 Kraków 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie, ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31 – 044 Kraków 

 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 

W każdej z 3 szkół ww. wytypowane zostały 3 klasy z poszczególnych przedziałów 

klasowych 3  grupy z poszczególnych wydziałów wiekowych, tj. po jednej z każdego 

przedziału 1-3. 4-6, 7-8, co łącznie daje 9 klas. Każda z klas zostanie podzielona na 2 grupy 

uczestników, co daje 18 grup. Cykl spotkań dla jednej grupy obejmuje łącznie 19 h 

lekcyjnych – tj. 7 spotkań po 2 h lekcyjne w szkołach i ostatnie, ósme spotkanie na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – 1 spotkanie przez 5 h lekcyjnych. 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Brzesku, ul. Piłsudskiego 23, 32-800 Brzesko 

14 h lekcyjnych x 2 grupy x 3 klasy = 84 h lekcyjnych 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. R. Traugutta w Krakowie, ul. Smoleńsk 5, 31-108 Kraków 

14 h lekcyjnych x 2 grupy x 3 klasy =  84 h lekcyjnych 

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie, ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów 

14 h lekcyjnych x 2 grupy x 3 klasy = 84 h lekcyjnych 

 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31 – 044 

Kraków  

5 h lekcyjnych x 2 grupy x 3 klasy x 3 szkoły  = 90 h lekcyjnych 

 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, tj. osoby fizyczne lub osoby prawne, 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które: 

1) dysponują osobą posiadającą łącznie co najmniej  następujące doświadczenie i kwalifikacje: 

a. posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych i humanistycznych/dysponuje 

osobami posiadającymi wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych i 

humanistycznych, b. posiada min. 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej/dysponuje 

osobami posiadającymi min. 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej 
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2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (nie 

dotyczy osób fizycznych). 

 

2. *Ich łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z 

funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 

własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin 

miesięcznie***./**łączne zaangażowanie zawodowe osób, którymi dysponują w realizację 

wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów 

nie przekracza 276 godzin miesięcznie*** 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia**. 

4. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom 

powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonywującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na 

pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem jego oferty. 

*dotyczy osób fizycznych wykonujących przedmiot zamówienia osobiście 

**dotyczy osób fizycznych niewykonujących przedmiotu zamówienia osobiście, osób prawnych i 

jednostek organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej 

***Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania 

zawodowego, w szczególności: 

- w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu 

wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika 

związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu 

nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym, 

- w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania –

uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej 

działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy). 
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VI. Kryteria oceny i wyboru oferty 

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców niepodlegających 

wykluczeniu, spełniających wymogi niniejszego zapytania ofertowego.  

 

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny 

ofert:  

Kryteria wyboru oferty:  

-najniższa cena (cena brutto) – 80% 

- doświadczenie wg punktu V.1 (okres doświadczenia) – 20% 

 

Ocena kryteriów zostanie dokonana na podstawie poniższego wzoru: 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium. 

ΣPK = PC + PD, gdzie: 

 

PK - liczba punktów za wszystkie kryteria, 

PC - liczba punktów za kryterium „Cena oferty”, 

PD -liczba punktów za kryterium „doświadczenie wg punktu V.1 (okres doświadczenia 

praktycznego)”, 

(PC) - Cena oferty brutto za godzinę dydaktyczną- 80 % 

W ramach kryterium ceny oferty przyjęto następujący wzór:  

 

  najniższa oferowana cena brutto za godzinę dydaktyczną spośród ważnych ofert  

 PC    =     ----------------------------------------------------------------------------  x 100 x 80 % 

    cena brutto za godzinę dydaktyczną oferty badanej 

 

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Cena podana w ofercie uwzględnia koszty prowadzenia zajęć oraz czynności, o których 

mowa w pkt. IV Przedmiot Zamówienia ppkt. Zakres Zamówienia. 

Cena jest podaną w PLN ceną brutto. Cena zawiera wszelkie koszty i inne składniki 

niezbędne do zrealizowania zamówienia.  

Cena oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

publiczno-prawnego, może ulec zmniejszeniu, na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia stanowiącego złącznik nr 2 do zapytania ofertowego.    

 

Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności umowy. 
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(PD) –Ocena doświadczenia wg punktu V.1 – 20 %. 

Podstawą do oceny w ramach ww. kryterium będą informacje przedstawione przez 

Wykonawcę  

na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

 

Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium PD nastąpi wg następującego wzoru: 

 

 liczba miesięcy doświadczenia pracy badanej oferty (doświadczenie) 

PD    =     ------------------------------------------------------------------------------------ x 100 

x 20 % 

 najwyższa liczba miesięcy doświadczenia pracy oferty spośród ważnych ofert 

 

Minimalna liczba miesięcy podlegająca ocenie: 24 miesiące. 

 

 

 

Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem.   

 

Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności oferty. 

 

 

W przypadku jeśli Zamawiający otrzyma jedną ważną ofertę, zastrzega sobie możliwość 

wydłużenia terminu składania ofert, w celu otrzymania kolejnych ofert. 

 W przypadku otrzymania ofert od kilku oferentów zawierających tożsame warunki cenowe, 

Zamawiający dokona wyboru oferty po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z każdym z 

oferentów.  

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie tą, która uzyska największą liczbę punktów 

w oparciu o przyjęte kryteria. 

 

 

VII Warunki płatności 

 

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na przeprowadzenie zajęć w ramach 

projektu. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi na podstawie faktury lub równoważnego 

dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentu przez 

Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany w dokumencie i umowie.  
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Ostateczne wynagrodzenie dla Wykonawcy nastąpi na podstawie rzeczywistej liczby 

przepracowanych godzin, na podstawie stawki godzinowej wskazanej przez Wykonawcę w zał. 

nr 1 

 

VIII Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert 

 

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

2. Oferta musi być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji danego podmiotu oraz musi 

być wypełniony i podpisany załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszego 

zaproszenia do składnia ofert. 

4. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

lokomotywaumo@gmail.com; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:  Biuro 

Projektu, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Grodzkiej 52, 43-044 

Kraków, pok. 73, do dnia 25.10.2018 roku, godz. 9.00. (decyduje data otrzymania przez 

Zamawiającego). 

5. W przypadku oferty niekompletnej, Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o 

uzupełnienie oferty. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

8. Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy), 

 posiadać datę sporządzenia,  

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer PESEL lub NIP (jeśli 

dotyczy), 

 podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z: 

a) Kierownikiem Projektu dr hab. Marią Świątkiewicz-Mośny, Instytut Socjologii UJ, ul. 

Grodzka 52, 31-044 Kraków, telefon: 604278969, e-mail: maria.swiatkiewicz-

mosny@uj.edu.pl 

 

 

 

IX. Warunki umowy: 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w 

umowie w stosunku do treści zapytania ofertowego w celu właściwej realizacji zamówienia 

zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi, z przyczyn 

uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.  

3. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy  

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  

 

X. Pozostałe warunki: 

1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą 

o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert. 

3. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 

4. Wszystkie ceny należy podać w PLN. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy 

ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na 

realizację powyższego działania. 

6. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

7. O rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający powiadomi w terminie do 7 dni przed 

terminem realizacji zamówienia, drogą e-mailową. 

8. Integralną częścią zapytania ofertowego są załączniki nr 1, 2, 3 i 4. 

9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

10. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

……………………….…………………………………… 

Miejsce, data i pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego (Kierownik Projektu) 

 

 

Załączniki do oferty. 

1) Formularz oferty - w odniesieniu zamawianego kursu 

2) Oświadczenie dotyczące ceny oferty 

3) Oświadczenie ZUS 

4) Klauzula informacyjna RODO 
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Załącznik 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTY 

- W ODNIESIENIU DO CYKLU WARSZTATÓW PRZEZNACZONYCH 

 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

w ramach realizacji projektu „Lider komunikacja inicjatywa - Uniwersytet Młodych 

Odkrywców”  nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00-IP.08-00-U096/17 

 

 

Wypełnia osoba przyjmująca formularz 

Data wpływu formularza  

Numer formularza  

 

 

Dane Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia:  

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

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

Telefon ................................... Faks......................................................................................... 

Adres e-mail:…………………………………………………………………………….. 

NIP* ........................................ REGON*.................................................................................... 

 

 

Kwota brutto………………………….. ……..za godzinę, 

w tym: 

kwota netto…………………………….. ……za godzinę  

VAT…………………………………….... 

(w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, kwota netto winna 

równać się kwocie brutto) 

 

 

Wartość oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem.   

 

Oświadczam, że:  

1) Zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego, oraz przyjmuję bez zastrzeżeń 

wymagania w nich zawarte. 

2) Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć 

objętych tematyką zamówienia.  

3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

(nie dotyczy osób fizycznych). 
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4) Spełniam warunki bezstronności i niezależności oraz braku powiązań kapitałowych lub 

osobowych w stosunku do Zamawiającego. 

5) ** Pozostaję w stosunku pracy: tak/nie*** (jeśli tak, należy podać nazwę i adres zakładu 

pracy).        

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

6) ** Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy jest 

niższa/wyższa***  

od minimalnego wynagrodzenia.  

7) ** Przebywam/nie przebywam*** na urlopie bezpłatnym w okresie od ................................... 

do ……......................... 

 

Oświadczam, że posiadam następujące kwalifikacje uprawniające do podjęcia pracy jako osoba 

wspomagająca trenera podczas warsztatów z uczniami szkół podstawowych. 

 

L.p. 
ukończone studia/rok 

ukończenia 

Okres zatrudnienia 

(w formacie: 

 mm-rrrr)/  

Krótki opis zajmowanego 

stanowiska  

1    

2    

3    

… … …  

 

 

8) .** Oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i 

innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. 

11). ** Oświadczam, że obciążenie wynikające z zaangażowania mnie w realizację zadań w 

projekcie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-U096/17, nie wyklucza możliwości prawidłowej i 

efektywnej realizacji wszystkich powierzonych mi zadań.   
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*nie dotyczy osoby fizycznej 

**dotyczy osób fizycznych 

*** niepotrzebne skreślić 

****dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej 

lub będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą zamówienie 

osobiście. 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 

 

 

 

Do oferty załączam następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie dotyczące ceny oferty. 

2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego – dotyczy 

tylko oferentów, którzy realizować będą umowę przy udziale innych osób fizycznych 

 

 

 

….…………………..………………………………….. 

Miejsce, data i pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do formularza oferty 

 (Wykonawca/Pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                   

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO 

 

Niniejszym oświadczam, iż wypełniłam/em/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 

13 lub art. 14 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 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em/liśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... r. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub czytelny podpis w 

przypadku osób fizycznych) 
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Załącznik 3 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

      ……………………………………………….. 

       Imię i nazwisko  

 

 

  

 

 

 Oświadczam, że w złożonej przeze mnie ofercie na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru 

osoby wspomagającej trenera podczas cyklu warsztatów przeznaczonych dla uczniów szkół 

podstawowych realizowanych w ramach projektu Lider komunikacja inicjatywa: Uniwersytet 

Młodych Odkrywców, cena podana w ofercie może ulec zmniejszeniu w przypadku powstania u 

Zamawiającego obowiązku publiczno-prawnego. 

Jednocześnie zobowiązuję się do przedkładania Oświadczenia ZUS zgodnie  

z wymogami oraz procedurą zawierania umów cywilnoprawnych obowiązującą w Uniwersytecie 

Jagiellońskim – jeżeli jest to wymagane. 

 

 

 

 

       

 ……………………………………………….. 

        Podpis  
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Załącznik 4 do zapytania ofertowego 

 

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, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, 

że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-

mail: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@uj.edu.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania 

dotyczącego zapytania ofertowego dotyczącego opracowania scenariuszy dla cyklu warsztatów 

przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych realizowanych w ramach projektu Lider komunikacja 

inicjatywa: Uniwersytet Młodych Odkrywców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 

Rozporządzenia Ogólnego, a w przypadku udzielenia zamówienia Pani/Pana dane będą przetwarzane w 

celu wykonania umowy na podstawie 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem udziału w 

postępowaniu, a następnie zawarcia wykonania Umowy.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w związku z przeprowadzaną kontrolą wydatkowania środków projektu, w 

ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do upływu terminu możliwości kontroli 

projektu albo jego trwałości. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 

uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

 

 

………………………………………………………………… 

miejscowość, data, czytelny podpis 

 


