
    
 

 

   

 

 

                     

Projekt „Kształcenie zawodowe na sześć!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

     Włoszczowa, dn. 09.12.2020 r.  

  

Zapytanie o cenę w sprawie zatrudnienia Doradcy zawodowego do prowadzenia Doradztwa edukacyjno- 

zawodowego dla uczniów w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe na sześć!”,  

nr projektu: RPSW.08.05.01-26-0041/19 

  

1. Zamawiający:   

PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Ul. Cienista 3, 60-587 Poznań 

Numer NIP: 7811844327 

Numer REGON: 301243652 

 

2. Postanowienia ogólne:  

1) Niniejsze Zapytanie o cenę realizowane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku. 

2) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Jeżeli dokumenty są sporządzone w języku obcym, 

Wykonawca powinien złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.  

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Oferenta 

skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert danego Oferenta.   

4) Na każdym etapie realizacji zamówienia wybrany Oferent zobowiązany będzie do kontaktu   

z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach  

w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje 

zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie 

zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania o cenę i złożonej oferty, postanowieniami 

umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający 

prawne, organizacyjne  i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.  
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3. Opis przedmiotu zamówienia:   

1) Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie Doradcy zawodowego do prowadzenia Doradztwa edukacyjno- 

zawodowego dla 106 uczniów w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe na sześć!”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2) Zakres pracy: Doradca zawodowy będzie odpowiadał za prowadzenie indywidualnego Doradztwa 

edukacyjno- zawodowego dla uczniów Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego  

we Włoszczowie, składającego się z dwóch części: 

a) część pierwsza- 1 h spotkania w ramach którego wypełniane będą testy wybierane indywidualnie dla 

ucznia (testy bezpłatne dostępne w ramach KOWEZiU + płatne specjalistyczne testy psychologiczno- 

predyspozycyjne- płatne testy zakupi Zamawiający). Dzięki testom zbadane mają zostać indywidualne 

kompetencje zawodowe ucznia, jego zainteresowania i potrzeby zawodowe i edukacyjno- rozwojowe. 

b) część druga- spotkania w wymiarze 4h dla każdego ucznia. Uczeń otrzyma wskazówki dotyczące kierunku 

rozwoju zawodowego i/lub kontynuacji nauki w szkole, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania swych 

uzdolnień przy wykonywaniu przyszłych zad zawodowych. Omówione mają zostać też trendy rozwojowe  

w świecie zawodów i zatrudnienia oraz dostępne w regionie możliwości w zakresie podnoszenia umiejętności 

ucznia zgodnie z potrzebami rynku pracy. 

Doradca zawodowy zobowiązany będzie również do wdrażania działań na rzecz równości szans  

i niedyskryminacji (m.in. do prowadzenia podczas prowadzonego doradztwa rozmów z uczniami na temat 

zwalczania stereotypów na rynku pracy takich jak przekonanie, że kobieta to osoba mniej wykształcona niż 

mężczyzna, która zajmuje niższe stanowiska; zwalczania segregacji na rynku pracy na zawody  typowo męskie 

i kobiece). 

Ponadto w okresie świadczenia usług Doradca zawodowy będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji 

potwierdzającej realizację zajęć i ich zakres oraz dokumentacji badającej zwiększenie przez uczniów 

umiejętności uniwersalne z zakresu uczenia się.  

3) Łącznie w ramach danego zamówienia, w okresie od podpisania umowy na realizację usług w projekcie 

(planowo od grudnia 2020 r./stycznia 2021 r.) do  31.07.2021 r. zrealizowanych ma zostać 530 godzin 

zegarowych Doradztwa edukacyjno- zawodowego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia, wydłużenia lub skrócenia 

okresu zaangażowania Oferenta oraz do zmniejszenia ilości osób skierowanych na doradztwo/godzin 

realizowanych usług z przyczyn wynikłych na etapie realizacji projektu (w przypadku np. wydłużenia okresu 

realizacji projektu, rezygnacji uczestników projektu). 
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4) Planowana forma zatrudnienia: 

a) umowa cywilno-prawna z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej  

lub 

b) umowa o świadczenie usług z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą – 

działalność gospodarcza musi posiadać wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, 

prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 

(Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia osoby posiadającej własną działalność gospodarczą, 

która obowiązki w projekcie będzie wykonywać osobiście)- rozliczenie na podstawie faktur  

za zrealizowane usługi 

lub 

c) umowa o świadczenie usług z innym podmiotem uprawnionym do realizacji usług, posiadającym wpis 

do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy 

ze względu na siedzibę instytucji (Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy z firmą, która do 

realizacji usług oddeleguje jednego Doradcę zawodowego, który realizować będzie usługi- całość 

przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią niniejszego zapytania)- rozliczenie na podstawie faktur za 

zrealizowane usługi. 

5) Miejsce świadczenia usług: Usługi świadczone będą we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach 

na terenie powiatu włoszczowskiego (woj. świętokrzyskie). Zamawiający pokrywa koszty związane  

z zapewnieniem lokalu, w tym koszty eksploatacyjne.   

6) Wymagane kwalifikacje względem Doradcy zawodowego, który zostanie zaangażowany do prowadzenia 

doradztwa (kryteria obowiązkowe):  

• posiadanie wykształcenia wyższego lub certyfikatów/zaświadczeń/innych uprawnień z zakresu doradztwa 

zawodowego (np. wykształcenie/certyfikaty/ukończone kursy, szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego)  

• minimum 2- letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu doradztwa zawodowego  

Dodatkowo, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz innych podmiotów uprawnionych do 

realizacji usług składających ofertę, obowiązkowe jest posiadanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji 

Zatrudnienia, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Oferenta. 

7) Warunki płatności:  

• usługi świadczone będę zgodnie z opracowanym szczegółowym harmonogramem, skonsultowanym  

z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym,  w godzinach i terminach odpowiadających indywidualnym 

możliwościom i potrzebom uczniów obejmowanych wsparciem 

• rozliczenie wykonania umowy będzie realizowane na podstawie dokumentacji potwierdzającej realizację 

doradztwa (lub danej części godzin doradztwa) oraz rachunku (rachunków) lub faktury (faktur) 
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przedkładanych Zamawiającemu. Przedłożenie podpisanych, wypełnionych dokumentów  stanowić będzie 

warunek niezbędny do wypłaty wynagrodzenia  za zrealizowane usługi.  

• W przypadku osób fizycznych - od wynagrodzenia Zamawiający dokona potrąceń w ramach proponowanej 

przez Oferenta w niniejszym zapytaniu o cenę stawki- opłaci niezbędne daniny, należności o charakterze 

publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi 

ubezpieczeniami, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem do celów ubezpieczeń społecznych).  

• W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, firm/innych podmiotów składających ofertę- 

Oferent w ramach proponowanej w niniejszym zapytaniu stawki sam opłaci ww. należności (Zamawiający nie 

ponosi przy tym odpowiedzialności za ich poprawność, m.in. za poprawność zastosowania stawki VAT, 

decyzja o zastosowaniu odpowiedniej stawki podatku jest wyłączną decyzją Wykonawcy). 

• Wykonawca akceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za usługi, które rzeczywiście się odbyły. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin doradztwa w związku z przyczynami 

zaistniałymi w wyniku realizacji projektu. Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie,  

w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin wyświadczonych usług.  

4. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów:  

1) Zamawiający wymaga złożenia w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o cenę: 

a) wypełnionego kompletnie w języku polskim, niezmodyfikowanego, podpisanego przez osobę uprawnioną 

formularza oferty wraz z niezbędnymi oświadczeniami – oryginału na wzorze załącznika nr 1  do niniejszego 

Zapytania 

b) oryginałów bądź poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów potwierdzających 

jasno i czytelnie posiadanie niezbędnej wiedzy i kwalifikacji w zakresie objętym danym zapytaniem (dyplomy, 

dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, zaświadczenia, certyfikaty i innego 

dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń, studiów, itp.) oraz dokumenty potwierdzające 

posiadane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, referencje i inne dokumenty potwierdzające w 

czytelny sposób doświadczenie)- odpowiednio: przez Oferenta składającego ofertę (dotyczy osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, 

które  projekcie osobiście świadczyć będą usługi) / przez Doradcę zawodowego, który będzie oddelegowany 

do realizacji Doradztwa edukacyjno- zawodowego (dotyczy innych podmiotów, które złożą ofertę i do 

realizacji zadań zaangażują Doradcę zawodowego). 

c) oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego wpisu (lub odpisu wpisu)  

do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy  

ze względu na siedzibę Oferenta- dotyczy wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność 

gospodarczą oraz innych podmiotów gospodarczych, składających ofertę. 
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d) oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego odpisu z właściwego 

rejestru (KRS) lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)- dotyczy 

wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz innych podmiotów 

gospodarczych, składających ofertę. 

2) W/w dokumentacja podpisana powinna zostać przez Oferenta lub osobę/osoby uprawnione do 

reprezentacji Oferenta (jeżeli dokumenty rejestrowe wskazują inaczej- dodatkowo dołączyć należy 

pełnomocnictwo do złożenia i podpisania oferty przez daną osobę). 

5. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce i termin składania ofert:  

1) Ofertę można złożyć tylko jedną w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście  

na adres Biura projektu (na adres Lidera projektu): Zespół Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego  

we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa (w godzinach: 9:00-14.00 w dni robocze  

od poniedziałku do piątku).   

2) Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje 

określone w sposób jednoznaczny.  

3) Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami 

dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz 

spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.  

4) Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu.   

5) Termin składania ofert: od 09.12.2020 r. od godz. 11:00 do dnia 17.12.2020 r. do godziny 14:00. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty na wskazany adres, 

a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.  

6) Oferty złożone po terminie, niekompletne, na zmodyfikowanych wzorach nie będą rozpatrywane.    

7) Otrzymane oferty Zamawiający pozostawia w dokumentacji projektowej i nie podlegają one zwrotowi.    

8) Termin związania ofertą: Oferent pozostaje związany ofertą przez okres minimum 60 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   

9) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów.   

10) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

11) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia bądź niewybrania oferty 

Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.  
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6.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  

1) Cenę należy podać w odniesieniu do ceny za godzinę usługi (za realizację godziny zegarowej Doradztwa 

edukacyjno- zawodowego), w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

2) Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).   

3) Wykonawca zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zapytania w okresie jego realizacji, w tym w ramach proponowanej stawki zobowiązany jest 

uwzględnić wszystkie daniny publiczno- prawne (oferowana cena musi być ceną brutto brutto). 

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:  

Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie jedynie ceną oferty.  

8. Wybór najkorzystniejszej oferty:   

1) Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym (Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu- tj. nie podpiszą oświadczeń w przedmiotowym zakresie lub ich oferta 

nie będzie spełniać stawianych wymagań formalnych, dotyczących sposobu sporządzenia i zakresu oferty 

zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu), a następnie oceny pod względem cen ofert. 

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniające stawiane wymagania formalne, która 

charakteryzuje się najniższą ceną.   

3) Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona  po terminie, 

niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza niebędącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) 

albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa bądź zapisami danego zapytania, 

zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę  nie spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie 

uznana w szczególności taka oferta, która nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie ceny oferty.    

4) Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania o cenę  

w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania  do wymagań 

powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to 

konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania  (w szczególności ze względu na 

należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu).   

5) Informacja o zmianie treści zapytania o cenę zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

6) W przypadku istotnej modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert.  

7) W przypadku, w którym najkorzystniejsza oferta pod względem kwoty przewyższa budżet zaplanowany na 

w/w zapytanie, Zamawiający może wezwać Oferenta który złożył najkorzystniejszą ofertę do podjęcia 



    
 

 

   

 

 

                     

Projekt „Kształcenie zawodowe na sześć!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

negocjacji mających na celu obniżenie kwoty zaproponowanej przez tego Wykonawcę do kwoty będącej 

akceptowalną przez Zamawiającego.  

9. Sposób poinformowania Wykonawcy o wynikach:   

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta telefonicznie. 

10. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:  

W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane  

w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach  

i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do 

uzupełnienia oferty. Mając na uwadze powyższe, zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych jest PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

z siedzibą przy ulicy Cienistej 3, 60-587 Poznań  

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym  

z prowadzonym niniejszym zapytaniem o cenę 

3) z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach RPO WŚ 

2014-2020 dane osobowe Oferenta objęte są przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym samym 

mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich 

udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji 

RPO WŚ 2014-2020. 

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (We) Nr 1083/2006. 

Okres ten dotyczy również Oferentów, którzy złożyli oferty  i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze  

w niniejszym postępowaniu. 

5) Zamawiający nie będzie przekazywał danych Oferenta poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

lub organizacji międzynarodowych. 



    
 

 

   

 

 

                     

Projekt „Kształcenie zawodowe na sześć!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6) Wykonawca posiada prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych,  

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

7) Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty 

9) Wykonawcy, Oferentowi nie przysługuje: 

− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

10) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO 

 

 

Wykaz załączników:   

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty do zapytania z dnia 09.12.2020 r. o cenę w sprawie zatrudnienia Doradcy 

zawodowego do prowadzenia Doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów w ramach projektu  

pn.: „Kształcenie zawodowe na sześć!” 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

   

 

 

                     

Projekt „Kształcenie zawodowe na sześć!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Załącznik Nr 1- Formularz oferty do zapytania z dnia 09.12.2020 r. o cenę w sprawie zatrudnienia Doradcy zawodowego 

do prowadzenia Doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe na 

sześć!” 

FORMULARZ OFERTY 

DANE OFERENTA 

Imię i nazwisko / nazwa 

Oferenta 

 

Adres zamieszkania/adres 

siedziby 

 

 

Numer telefonu    

Adres e-mail  

 

w odpowiedzi na zapytanie o cenę, dotyczące zatrudnienia Doradcy zawodowego do prowadzenia Doradztwa 
edukacyjno- zawodowego dla uczniów w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe na sześć!”, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

 

……………..……………. PLN brutto brutto* za godzinę zegarową 

      * Brutto brutto: stawka zawierająca wszystkie daniny publiczno-prawne, wynagrodzenie netto oraz narzuty 

pracownika i pracodawcy, inne podatki 

Jednocześnie oświadczam, że:  

Zapoznałem się z treścią zapytania z dnia 09.12.2020 r. o cenę w sprawie zatrudnienia Doradcy zawodowego do 
prowadzenia Doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe na 
sześć!”  i akceptuję wszystkie  jego zapisy, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.  

 

 

…………………………………….………………………………….  

                                                                    Data i czytelny podpis Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta z załączonym pełnomocnictwem  



    
 

 

   

 

 

                     

Projekt „Kształcenie zawodowe na sześć!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Ponadto oświadczam, że:  

1) Składam tylko jedną ofertę w ramach niniejszego zapytania i w jednym egzemplarzu.                                                                   
2) Zobowiązuje się na każdym etapie realizacji zamówienia do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, 
informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia oraz do  
realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania o cenę i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne  
i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia w ramach Projektu.                                                                                                                                                                   
3) Niniejszy formularz oferty nie został przeze mnie modyfikowany i jest podpisany przez osobę uprawnioną.                                  
4) Oferta jest zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi 
ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełnia wymogi opisane w 
przedmiotowym zapytaniu.                                                                                                                                                                                  
5) Przedstawiona oferta cenowa uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  
w okresie jego realizacji.                                                                                                                                                                                      
6) Ponadto oświadczam, że spełniam wszelkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 

Oświadczam, że ja/osoba, która zostanie oddelegowana do realizacji zajęć, posiadam/posiada niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie wymagane w stosunku do Doradcy zawodowego, który zostanie zaangażowany do prowadzenia 
doradztwa – tj. posiadam/posiada: 

wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia/innych uprawnień z zakresu 
doradztwa zawodowego (np. wykształcenie/certyfikaty/ukończone kursy, 
szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego)  

□ TAK 

□ NIE 

minimum 2- letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu doradztwa 
zawodowego 

□ TAK 

□ NIE 

Jednocześnie do oferty załączone zostały oryginały/ poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 
potwierdzających jasno i czytelnie posiadanie niezbędnej wiedzy i kwalifikacji w zakresie objętym ww. zapytaniem oraz 
dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe - odpowiednio: przez Oferenta składającego ofertę 
(dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i osób prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą, które  projekcie osobiście świadczyć będą usługi)/ przez Doradcę zawodowego, który będzie 
oddelegowany do realizacji doradztwa (dotyczy innych podmiotów, którzy złożą ofertę i do realizacji zadań zaangażują 
Doradcę zawodowego); dodatkowo w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz innych podmiotów 
uprawnionych do realizacji usług składających ofertę, do oferty załączone zostały oryginał bądź poświadczona za 
zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego wpisu (lub odpisu wpisu) do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, 
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Oferenta. 

 

 

 

…………………………………….………………………………….  

                                                                      Data i czytelny podpis Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta z załączonym pełnomocnictwem  

 



    
 

 

   

 

 

                     

Projekt „Kształcenie zawodowe na sześć!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający 

informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe 

ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione  

w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty. Mając na uwadze powyższe, zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych jest PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

z siedzibą przy ulicy Cienistej 3, 60-587 Poznań  

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym  

z prowadzonym niniejszym zapytaniem o cenę 

3) z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach RPO WŚ 2014-2020 

dane osobowe Oferenta objęte są przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym samym mogą zostać 

udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich udostępnienie, ponadto zostaną 

udostępnione instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji RPO WŚ 2014-2020. 

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (We) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie 

zostały one uznane, jako najkorzystniejsze w niniejszym postępowaniu. 

5) Zamawiający nie będzie przekazywał danych Oferenta poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 

organizacji międzynarodowych. 

6) Wykonawca posiada prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7) Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co 

skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty 

9) Wykonawcy, Oferentowi nie przysługuje: 

− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

10) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 

art. 22 RODO 

                                                                                                                Przyjmuje do wiadomości:  

  

 …………………………………….………………………………….  

                                                                     Data i czytelny podpis Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta z załączonym pełnomocnictwem 


