
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

Katarzyna Malec i Krzysztof Luty  

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą  

w formie spółki cywilnej pod firmą  

COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.,  

15 – 604 Stanisławowo 36 d 

NIP: 542-324-43-21 

REGON: 361180554 

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/02.01/0051/2020 

w związku z realizacją projektu „Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim” 

nr POWR.02.01.00-00-0051/19 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w 

dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego 

Numer naboru POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 

 

1. Zamawiający: 

Katarzyna Malec i Krzysztof Luty  

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą  

w formie spółki cywilnej pod firmą  

COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.,  

15-604 Stanisławowo 36d 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Rozeznaniem Rynku, określonym w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

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

2020 o znaku MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017 z dnia 19.07.2017 r.  

 

3. Osoba i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Monika Zdanuczyk  507 448 475 

 

4. Miejsce i sposób składania ofert 

Oferta stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania rynku powinna zostać dostarczona 

pocztą elektroniczną pod adres: 

mzdanuczyk@cognitio.edu.pl 

 

bądź pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:  

 

COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. 
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ul. Czesława Miłosza 35/10, 15 – 265 Białystok, 

 

do dnia 04.12.2020 r., do godziny 13.00. W tytule wiadomości e-mail bądź na kopercie należy 

umieścić zapis:  

„Rozeznanie rynku nr 1/02.01/0051/2020 „Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim”. 

 

Liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 

Do składanych dokumentów należy dołączyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Rozeznania rynku oraz Oświadczenie o braku 

powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Rozeznania 

rynku. 

5. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

mzdanuczyk@cognitio.edu.pl 

6. Miejsce wykonania zamówienia: 

Województwo warmińsko-mazurskie  

7. Planowany termin wykonania zamówienia:  

Planowany termin wykonania zamówienia to: XII 2020 – III 2022. 

 

Planowany termin ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w toku realizacji projektu 

(np. przesunięcie terminu realizacji danej części zamówienia w związku z problemami w 

rekrutacji uczestników lub wcześniejsze zakończenie realizacji danej usługi). Wykonawca 

podczas szacowania ceny za daną część zamówienia winien wziąć ww. kwestie pod uwagę. 

 

8. Kryteriami oceny oferty jest cena ofertowa o wadze 100%. 

 

9. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy: 

1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu;  

2. złożyli ofertę niekompletną. 

 
10. W postępowaniu nie mogą brać udziału oferenci, którzy są powiązani 

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na:  

➢ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

➢ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa,  

➢ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
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➢ 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.  

W przypadku osób prawnych – wymagane jest złożenie oświadczenia ww. przez każdą osobę 

uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

 
11. Zawarcie umowy  

a. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert i dokonaniu ich oceny, COGNITIO 

Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c., dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.  

b. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.  

c. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku osób prawnych - faktury/rachunki. Rozliczenie 

(docelowo comiesięczne/ możliwe są inne terminy rozliczeń np. kwartalnie) - będzie odbywać 

się na podstawie podpisywanego przez obie strony protokołu odbioru.  

 

12. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionej usługi w ramach 

projektu „Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie 

warmińsko-mazurskim”:  

 

CZĘŚĆ 1. Opracowanie programu szkoleń i materiałów:  

CEL: opracowanie programu szkoleń, harmonogramu i materiałów szkoleniowych, pre i post 

testów. 

PROGRAM SZKOLEŃ: wraz z materiałami zostanie opracowane przez ekspertów(2 os.) 

specjalistów w zakresie obszaru tematycznego konkursu(min. 3 szkolenia z zakresu ustawy o 

opiece nad dziećmi do lat 3 dla co najmniej 50 osób ogółem w okresie ostatnich 4 lat przed 

upływem składania wniosku( przed 20.05.2019 r.)  Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje 

m.in. następujące obszary: 

a) Dla podmiotów gminnych, powiatowych, wojewódzkich:  

- zagadnienia związane z zasadami tworzenia instytucji opieki w wieku do lat 3, finansowania 

tych instytucji, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finasowania, korzyściami finansowania 

wynikającymi z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współpracą 

publiczno-prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry, jakością 

opieki, opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki. 

Program szkolenia przewidywać ma prowadzenie zajęć w różnych formach – wykładów, 

ćwiczeń i warsztatów.  

b) Dla podmiotów niepublicznych:  

- zagadnienia związane z zasadami tworzenia biznes planu, instytucji opieki w wieku do lat 3, 

finansowania tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, 

korzyściami finansowanymi wynikającymi z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3, współpraca publiczno-prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, 

kwalifikacjami kadry, jakością opieki.  

Opracowanie pre testu i post testu, zapewniającego weryfikację poziomu kompetencji 

nabytych przez UP. Opracowanie harmonogramu realizacji szkoleń. 

LICZBA GODZIN: śr.125h  
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WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE WOBEC WYKONAWCY: 

1. Przekazanie do biura projektu po zakończeniu spotkań w terminie 7 dni:  

a) faktury/ rachunku za wykonaną usługę,  

b) dostarczenia kopii opracowanych materiałów,  

c) wykazu liczby godzin wykonanej usługi,  

d) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia szkolenia.  

2. Posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/inne oraz 

doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, przy czym min. doświadczenie 

zawodowe w danej dziedzinie min. 2lata. Każdy z trenerów w okresie ostatnich 4 lat przed 

upływem składania wniosku(przed 20.05.2019 r.), przeprowadził min. 3 szkolenia z ustawy o 

opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 50 osób. (weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy 

o spełnianiu warunku w zakresie ww. stanowiące załącznik nr 3 oraz dostarczenie 

dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe). 

Kod CPV: 80500000-9-Usługi szkoleniowe  

Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

PLANOWANY TEMRIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: XII 2020 (termin ma charakter 

szacunkowy, związany jest z czynnikami niezależnymi w całości od Wnioskodawcy tj. np. 

problemy w rekrutacji, sytuacje losowe itd.)  

 

CZĘŚĆ 2. Szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie 

warmińsko-mazurskim  

CEL: obejmuje sporządzenie harmonogramu realizacji, określenia warunków ich realizacji 

oraz przeprowadzenia szkoleń w łącznie śr. 10 gr. Każde szkolenie realizowane będzie w 

wymiarze 36h( x 45 min)/ UP. Szkolenia prowadzone będą w formie seminariów lub 

warsztatów. Zakres merytoryczny będzie zgodny z programem stworzonym w ramach części 

1 zamówienia. Opracowanie pre oraz post testów sprawdzających nabyte kompetencje.  

LICZBA GODZIN: śr. 360h, 10 gr ( w tym 36h/grupa) h=45 min  

LOKALIZACJA SPOTKAŃ: obszar województwa warmińsko-mazurskiego.  

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE WOBEC WYKONAWCY:  

1. Prowadzenie dokumentacji przebiegu spotkań w postaci listy obecności,  

2. Przekazanie do biura projektu po zakończeniu spotkań w terminie 7 dni:  

a) faktury/ rachunku za wykonaną usługę,  

b) oryginału list obecności uczestników,  

c) wykazu liczby godzin wykonanej usługi,  

d) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia szkolenia.  

3. Posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/inne oraz 

doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, przy czym min. doświadczenie 

zawodowe w danej dziedzinie min. 2lata. Każdy z trenerów w okresie ostatnich 4 lat przed 

upływem składania wniosku (przed 20.05.2019 r.), przeprowadził min. 3 szkolenia z ustawy o 

opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 50 osób. (weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy 

o spełnianiu warunku w zakresie ww. stanowiące załącznik nr 3 oraz dostarczenie dokumentów 

potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe) 

Kod CPV: 80500000-9-Usługi szkoleniowe 

Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
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PLANOWNAY TEMRIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: styczeń 2021- sierpień 2022 

termin ma charakter szacunkowy, związany jest z czynnikami niezależnymi w całości od 

Wnioskodawcy tj. np. problemy w rekrutacji, sytuacje losowe itd.) 

 

CZĘŚĆ 3 Przygotowanie publikacji zawierającej dobre praktyki w obszarze opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

CEL: Przygotowanie publikacji zawierającej dobre praktyki w obszarze opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 z województwa warmińsko-mazurskiego -kompendium wiedzy przekazywanej 

podczas szkolenia. Publikacja dostosowana będzie do specyfiki woj. warmińsko-mazurskiego. 

Przy przygotowywaniu publikacji wykorzystane mają zostać m.in. materiały szkoleniowe, 

prezentacje oraz ankiety wypełniane przez uczestników i trenerów prowadzących szkolenia. 

Opis dobrych praktyk powinien zawierać informacje na temat:  

- organizacji realizującej projekt,  

- kontekstu przedsięwzięcia,  

- głównego działania projektu,  

- konkretnych produktów i rezultatów,  

- wartości dodanej projektu,  

- napotkanych problemów i zdobytych doświadczeń,  

- czasu trwania projektu,  

- budżetu,  

- uzasadnienie.  

Publikacja zawierać ma zgodne z opracowanym i zrealizowanym programem szkoleń, 

najważniejsze merytoryczne zadnienia i rozwiązania wypracowane podczas szkoleń.  

LICZBA GODZIN: śr. 94h  

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE WOBEC WYKONAWCY:  

1. Przekazanie do biura projektu po zakończeniu spotkań w terminie 7 dni:  

a) faktury/ rachunku za wykonaną usługę,  

b) dostarczenie kopii przygotowanej publikacji,  

c) wykazu liczby godzin wykonanej usługi,  

d) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia szkolenia.  

2. Posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/inne oraz 

doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, przy czym min. doświadczenie 

zawodowe w danej dziedzinie min. 2lata. Każdy z trenerów w okresie ostatnich 4 lat przed 

upływem składania wniosku(przed 20.05.2019 r.), przeprowadził min. 3 szkolenia z ustawy o 

opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 50 osób. (weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy 

o spełnianiu warunku w zakresie ww. stanowiące załącznik nr 3 oraz dostarczenie dokumentów 
potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe). 
Kod CPV: 80500000-9-Usługi szkoleniowe 

Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

PLANOWANY TERMIN REEALIZACJI ZAMÓWIENIA: lipiec-sierpień 2022 (termin 

ma charakter szacunkowy, związany jest z czynnikami niezależnymi w całości od 

Wnioskodawcy tj. np. problemy w rekrutacji, sytuacje losowe itd.)  

 

 

Inne, ogólne wymagania wobec wykonawcy: 
1. Zajęcia prowadzone będą w systemie stacjonarnym, w przypadkach zagrożenia 

pandemicznego, w uzgodnieniu z zamawiającym, po otrzymaniu zgody 
ministerstwa dopuszczalne będzie prowadzenie zajęć drogą elektroniczną, 
metodą e-learningu, itp.  
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2. W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach Zamawiający po wcześniejszym 
ustaleniu z Wykonawcą dopuszcza możliwość realizacji zadań do godziny 22.00 
oraz w niedziele.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu 
skryptu szkoleniowego/materiałów szkoleniowych dla uczestników według 
otrzymanych wytycznych i nie później niż 10 dni kalendarzowych przed terminem 
realizacji danego modułu oraz oznaczenia (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 
wszelkich materiałów, które otrzymują uczestnicy, szczególności: publikacji, 
materiałów dydaktycznych prezentacji, materiałów audiowizualnych, itp.) oraz 
dokumentów związanych z realizacją zajęć (jeżeli jest to możliwe) a także 
umieszczenia plakatu promującego projekt o minimalnym rozmiarze A3 
widocznym dla uczestników zajęć przed wejściem do sali.  

4. Zamawiający zastrzega sobie adaptację danego modułu/modułów do wersji 
zdalnej oraz zgodę na rejestrację/ nagranie w trakcie realizacji na potrzeby min. 
monitoringu, kontroli lub audytu projektu, w sytuacji konieczności zmiany formy 
w przypadku nowych obostrzeń wynikających z COVID-19. 
 

Dokładny obszar działań zostanie podany po wyłonieniu wykonawców. Wykonawca może 
złożyć ofertę na całość zamówienia(wszystkie części) bądź na każdą z osobna.  
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Załącznik nr 1 

 

 

……………………………… ……………..…………. 

pieczęć nagłówkowa lub miejscowość, data 

dane teleadresowe 

 

Do Zamawiającego 

Katarzyna Malec i Krzysztof Luty prowadzący  

wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  

pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.,  

15 – 604 Stanisławowo 36 d 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa lub imię, nazwisko i adres Wykonawcy: ……………………………………………… 

Numer telefonu: ……………………….. 

Numer faksu: ……………………….. 

e-mail: ……………………….. 

 

Odpowiadając na Rozeznanie rynku nr 1/02.01/0051/2020 dotyczące przygotowania i realizacji 

niżej wymienionej usługi w ramach projektu „Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim”:  

 

CZĘŚĆ 1. Opracowanie programu szkoleń i materiałów. 

CZĘŚĆ 2. Szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie 

warmińsko-mazurskim. 

CZĘŚĆ 3. Przygotowanie publikacji zawierającej dobre praktyki w obszarze opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

 

oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia w ramach projektu 

„Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-

mazurskim” dla średnio 267 osób (część 1,2) i średnio 133 osób (część 2). Dziennie zajęcia 

realizowane będą w godzinach między 8.00 a 22.00. W uzasadnionych przypadkach możliwe 

wydłużenie czasu trwania. W uzasadnionych przypadkach np. spowodowanych pandemią 

dopuszcza się możliwość przeprowadzenia spotkań w formie zdalnej. 

Zamawiający dopuszcza zmianę ilości godzin w zależności od ilości osób w utworzonych 

grupach oraz od miejsca zamieszkania uczestników, co uzasadnione jest ich sytuacją życiową 

i materialną.   

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: 267 osób(187K, 80M)  
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- przedstawicieli władz samorządu(gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników 

jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa warmińsko-

mazurskiego – stanowiący min. 80% wszystkich uczestników  projektu 

- przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących 

instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie województwa 

warmińsko-mazurskiego – stanowiący poniżej 20% wszystkich uczestników projektu w 

projekcie pn. „Szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie 

warmińsko-mazurskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014 - 2020 zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu oświadczam, że oferuję 

wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymogami 

opisu przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

Przeprowadzenie Łączna ilość 

godzin 

Cena/1 godzinę 

(60 min zad. 1,3 i 45 

min. zad2) brutto. 

Suma brutto 

Wartość łączna 

1 2 3 4 

Opracowanie 

programu szkoleń i 

materiałów. 

125h PLN: _____ słownie: 

 

PLN: _____ słownie: 

 

Szkolenia z zakresu 

form opieki nad 

dziećmi do lat 3 w 

województwie 

warmińsko-

mazurskim. 

360h PLN: _____ słownie: 

 

PLN: _____ słownie: 

 

Przygotowanie 

publikacji 

zawierającej dobre 

praktyki w obszarze 

opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3. 

94h PLN: _____ słownie: 

 

PLN: _____ słownie: 

 

 

1. Cena oferty musi obejmować wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile 

wynika to z właściwych przepisów), a także uwzględniać ewentualne zmiany w stawce VAT 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

2.  Znana mi jest treść Rozeznania rynku nr 1/02.01/0051/2020i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące części 

zamówienia na którą składam ofertę 

4. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 



 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Dane Oferenta do kontaktu: .......................................................................................................

  

 

Data, podpis Oferenta: …………………………….…………..................................................  



 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Załącznik nr 2 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU  

Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Malec i Krzysztof Luty 

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą 

COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c., 15 – 604 Stanisławowo 36 d 

NIP: 542-324-43-21 REGON: 361180554 (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 

604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą 

poczty tradycyjnej na adres: ul. Miłosza 35/10, 15-265 Białystok lub drogą e-mailową pod 

adresem: biuro@cognitio.edu.pl 
2. Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b 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), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału 

w usługach szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego, wystawienia dokumentów 

potwierdzających ukończenie zajęć. 

5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora lub strony trzeciej.  

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe w związku prowadzeniem procedury 

rozeznania rynku Zamawiającemu: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Pl. Trzech Krzyży 

3/5, 00-507 Warszawa NIP: 701 079 79 20 REGON: 36 92 67 361 oraz ewentualnie na podstawie 

przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres dwóch lat od dnia 31 

grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, 

w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział 

w realizacji usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. Ich nie podanie spowoduje brak 

możliwości skorzystania z oferty Administratora. 

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Zgoda na przetwarzanie danych:  

Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

 

…………………………… …………………………………… 

/miejscowość, data/ /podpis/ 
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w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

Załącznik nr 3 

 

Posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe:  

 

Imię i nazwisko Wykonawcy 

(w przypadku osób fizycznych) 

lub imię i nazwisko osoby skierowanej 

do realizacji zamówienia w przypadku 

osób prawnych 

…………………………………… 

WYKSZTAŁCENIE/KWALIFIKACJE DOŚWIADCZENIE 

  

 

Na potwierdzenie przedstawionych w tabeli danych należy przedstawić odpowiednie 

dokumenty wskazane w zapytaniu ofertowym. 
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 Załącznik nr 4 

 

Załącznik nr 4 do rozeznania rynku nr  1/02.01/0051/2020 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

 

………………………….…….…..    ……………………… dnia …………………… 

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy   (miejscowość) 

/dane teleadresowe wykonawcy)           

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w ramach projektu „Szkolenia w zakresie 

form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim”, 

zapytanie ofertowe 1/02.01/0051/2020, oświadczam, że nie jestem powiązany/a 

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

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. 

 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

/pieczątka i/lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 

 


