
 

 

 

Rzeszów dnia, 11.06.2019r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 1/KON/T072/2019   

na świadczenie usługi opiekuna grupy uczniów w szkole biorącej udział w projekcie  

pn. „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”  realizowanego przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji 

Rzeszowską Szkołę Wyższą z siedzibą w Rzeszowie. 

 

W związku z realizacją Projektu pn. „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”, zapraszamy do składania ofert na usługę 
opiekuna grupy uczniów w szkole biorącej udział w Projekcie. Postępowanie o udzielenie zamówienia 
prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020  
w oparciu o reguły dotyczące zasady konkurencyjności. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie  jest dostępne na stronie internetowej: 
www.wspia.eu 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
 
1. ZAMAWIAJĄCY:  
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Cegielniana 14,                       
35-310 Rzeszów 
numer NIP :795-10-56-506 
numer telefonu:(17) 867 04 00 
numer faksu: (17) 867 04 99 
numer telefonu biura projektu:(17) 867 04 89  
strona internetowa: www.wspia.eu 
e- mail: mapib@wspia.eu 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa opiekuna grupy uczniów  w szkole biorącej udział                     
w projekcie pn. „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania 
merytoryczne w projekcie/udzielanie uczniom wsparcia tj. między innymi indywidualne prace                                          
z uczestnikami w zakresie omawianej tematyki, dodatkowe konsultację, pomoc w przygotowywaniu prac 
domowych na kolejne zajęcia, pomoc uczniom podczas zajęć z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego.  
Wykonawca będzie sprawował opiekę 96 godzin w roku nad minimum 20 uczniami. 

2) Miejsce świadczenia usługi:  
Przedmiot podzielony jest na części ze względu na miejsce realizacji zamówienia: 

1. IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi  
w Rzeszowie, ul. Orzeszkowej 8a, 35-006 Rzeszów 

2. Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie,  
ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-402 Krosno 

3. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, ul. Plac Wolności 3,  
37-400 Nisko 

4. Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli, ul. Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola 
5. Zespół Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut 
6. Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8,  

36-100 Kolbuszowa 
7. II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, ul. Sportowa 24,  

39-200 Dębica 
8. Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13,  

35-026 Rzeszów 
9. Zespół Szkół w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 25, 36-020 Tyczyn 
10. Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, al. Jana Pawła II 3,  

38-213 Kołaczyce. 
3) Termin:  

Termin świadczenia usługi od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021r. 
4) Szczegółowy zakres usługi:  
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Opiekun odpowiedzialny będzie za działania merytoryczne w projekcie oraz  udzielanie uczniom wsparcia                   
w zakresie: 
a) indywidualnej pracy z uczniem w zakresie omawianej tematyki;  
b) dodatkowych konsultacji; 
c) pomocy w przygotowaniu prac domowych na kolejne zajęcia;  
d) pomocy uczniom podczas zajęć z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego: 

5) Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania dokumentów związanych z usługą                                                     
tj. kart czasu pracy, list obecności uczniów na zajęciach, harmonogramów zajęć. 

6) Wspólny słownik (CPV): Usługi  edukacyjne i szkoleniowe  80000000-4 
 

3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG: 
1) Usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zajęć 

ustalonym przez Zamawiającego. 
2) Czas trwania 1 h indywidualnych zajęć  wynosi 45 minut. 
3) Opiekun sprawuje opiekę : 

I edycja  minimum 20 uczniów - 96 godzin  
II edycja  minimum 20 uczniów - 96 godzin  
III edycja  minimum 20 uczniów - 96 godzin  

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości usługi. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, 
Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do 
usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. 
 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty uważane jest za akceptację treści zapytania; 
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – złożenie oferty 

uważane jest za potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
c) Akceptują możliwość złożenia rezygnacji przez Zamawiającego z zamówionych usług lub ich części                             

w terminie do 3 dni przed realizacją usługi;  

2)  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 
a) Osoba składająca ofertę powinna posiadać kwalifikacje pedagogiczne  w rozumieniu zapisów art. 9 ustawy 

z dnia 26.01.1986 roku Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U z 2018 r., poz. 967 z późn. zm). Na potwierdzenie 
spełnienia w/w wymagań należy załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających w/w kwalifikacje 

b) Posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej 2 letnie doświadczenie z zakresu usługi                                                  
(świadectwa pracy, zaświadczenia, kopie umów, rekomendacje), 

c) Wykonawca powinien przedstawić potwierdzenie zatrudnienia w szkole do której aplikuje na opiekuna, 
d) Dysponować wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego 

zapytaniem ofertowym, 
e) Wykonawca powinien złożyć ofertę zgodną ze wzorem załącznika nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego wraz z załącznikami kserokopii niezbędnych dokumentów potwierdzających wymagane 
kwalifikacje opiekunów oraz przedłożyć oświadczenie  o niekaralności, zgodnie z załącznikiem nr 2 

3)  Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków: 
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 podpunkt 2, wymaga przedłożenia 
następujących dokumentów:  

a) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Wykonawcy, 
b) zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole, kopie umów, rekomendacje, 

4)  Ocena spełniania warunków przedstawionych w punkcie 4 podpunkt 2, zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni warunku zostanie odrzucony z postępowania. 

5)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
1) Od VI 2019 r. do VI 2021 roku zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego                         

z wybranym Wykonawcą. 
 
6. ZAMAWIAJĄCY NIE MOŻE UDZIELAĆ ZAMÓWIENIA PODMIOTOM POWIĄZANYM Z NIM OSOBOWO LUB 
KAPITAŁOWO.  

1) 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 
został określony przez IZ PO; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia, określonego                      
w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 
Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia, bądź też są powiązani z Zamawiającym we wskazanym 
zakresie zostaną wykluczeni, a ich oferta odrzucona. 

 
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Wymagania podstawowe: 
a) Każdy Oferent może złożyć tylko jedna ofertę. 
b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
d) Każdy oferent w ofercie podaje cenę brutto brutto. 
e) Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty. 
f) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  
2) Elementy oferty: 

Kompletna oferta powinna zawierać: 
a) wypełniony Formularz Oferty  zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 1, 
b) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Wykonawcy (zaświadczenia, kopie umów, 

rekomendacje) 
c) załącznik nr 2 oświadczenie o niekaralności 
d) załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań 

 
8. MIEJSCE, SPOSÓB, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ ODRZUCENIE OFERTY 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10:00 z dopiskiem 
 

"Oferta na świadczenie usługi opiekuna grupy uczniów w szkole biorącej udział w projekcie 
pn. „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”  realizowanego przez 

Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołę Wyższą z siedzibą w Rzeszowie 
Nie otwierać przed 24.06.2019 r. do godziny 10:00” 

2) Oferty można składać:  
a) Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 

Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów, Rektorat Uczelni , bud. A 
b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)  

3) Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania w przypadku niespełniania warunków 
udziału w postępowaniu, w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem, w przypadku braku 
kompletu dokumentów, w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych,                              
w przypadku rażącej różnicy kosztów oferowanych a średnią rynkową, w przypadku powiązania Wykonawcy                                 
z Zamawiającym podmiotowo lub osobowo.  

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019r. 
 
9. INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA  
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Michał Świder tel.: 537049757, e-mail: mapib@wspia.eu 
 
 
10. KRYTERIA OCENY OFERT  
Kryterium wyboru oferty to: 
1) Cena - 60% 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 
Punkty przyznawane za kryterium Cena będą liczone wg następującego wzoru: 
C = (CMIN : C0) x 60 gdzie: 
C - liczba punktów przyznana w kryterium cena w danej ofercie, 
CMIN - najniższa cena spośród ważnych ofert, 
C0 - cena obliczona badanej oferty. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60.                                     
Wszystkie obliczenia będą dokonywane  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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2) Kwalifikacje zawodowe 20 % 
posiadane doświadczenie zawodowe (1 rok doświadczenia zawodowego = 1% ). 

3) Doświadczenie jako opiekun/koordynator w szkołach w ramach innych projektów realizowanymi                 
z podmiotami zewnętrznym 20% 
każdy rok doświadczenia (1 rok doświadczenia = 10%) 
W ramach kryteriów 1,2,3 łącznie można uzyskać 100 punktów. 

4) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 
5) Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań; 
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru i ponownego rozpoczęcia procedury zapytania 

ofertowego. 
 
11. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW  

1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.  
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to 
konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami                        
o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.  

2) Sprawdzanie wiarygodności ofert.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez 
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

3) Ogłoszenie wyników postępowania.  
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na 
adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia upływu terminu 
składania ofert. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej  
www.wspia.euhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

 
12. ODRZUCENIE OFERTY WYKONAWCY  
Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania:  

1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu,  
2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,  
3) w przypadku braku kompletu dokumentów umożliwiających poprawną ocenę przedstawionej oferty                                  

w zakresie kryterium "Doświadczenie”, 
4) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych,  
5) w przypadku rażącej różnicy kosztów oferowanych a średnią rynkową, 
6) w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym podmiotowo lub osobowo. 

 
13. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i  Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub poprzez e-mail. 
 
14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  
Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie ofertowe w sprawie zamówienia jeżeli: 

1) Zamawiający nie otrzymał dofinansowania ze środków publicznych na realizację przedmiotu zamówienia. 
2) Podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub 

Wytycznymi i zachodzi konieczność powtórzenia czynności prowadzonych w ramach postępowania                                     
o zamówienie. 

3) Oferta z łączną najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

5) Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie 
postępowania podając przyczynę podjętej decyzji. 

15. POZOSTAŁE INFORMACJE  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem 
terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego 
zostanie opublikowana na stronie www.wspia.eu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

1)  Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.  

2) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania 
ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z udzielaniem zamówienia na usługi 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

http://www.wspia.eu/
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3) W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. 
Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie 
złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

4) Każdy Oferent w ofercie podaje cenę brutto/brutto brutto. 
5) Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej w sprawie dotyczącej realizacji przedmiotu niniejszego 

zamówienia w terminie do 5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
6) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę na piśmie lub 

telefonicznie. 
7) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę 

z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą 
liczbę punktów. 

8) W przypadku otrzymania tylko jednej oferty spełniającej warunki zapytania,  a jednocześnie przekraczającej 
kwotę założoną w budżecie Zamawiającego – zastrzega się możliwość negocjacji po uprzednim wyrażeniu na 
to zgody przez IZPO. 

9) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc 
poprzedni wszelkiej dokumentacji m.in. list obecności zgodnie ze wzorem otrzymanym od Zamawiającego, 
harmonogramu zajęć, karty czasu pracy i innych dokumentów niezbędnych do realizacji umowy. 

10) Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury/rachunku, 
maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim 
zastrzeżeniem, że wystawienie faktury/rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru 

11) Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:  
A. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia; 
B. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 

Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a 
także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; 

C. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020  i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji 
Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 

D. gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów 
według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia; 

E. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:  
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży  w interesie Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie 
c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od stron.  

12) Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są na następujących warunkach: 
A. zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego; 
B.  w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie; 
C.  na osoby o kwalifikacjach równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie.  

 
16. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE  
Zgodnie z pkt. 8 lit. h rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz 
FS na lata 2014-2020, w wypadku kiedy Zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu 
ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług, nie będzie konieczne ponowne 
stosowanie zasady konkurencyjności. 
 
17. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu realizowanego w ramach Projektu pn. „Akademia 
Bezpieczeństwa WSPiA” oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.  
2) Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego. 

3) Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.9 ust. 2 lit. g 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). Oznacza to, że 



 

 

moje dane osobowe są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i będą przetwarzane wyłącznie w celu 
wykonania wszystkich obowiązków z niego wynikających. 

4) Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym 
podmiotom i instytucjom.  

5) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia projektu. 
6) W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo żądania 

ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach 
określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO. 

7) W przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, 
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8) Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
18.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  
Załącznik nr 1 Formularz Oferty 
załącznik nr 2  Oświadczenie o niekaralności 
załącznik nr 3   Oświadczenie o braku powiązań 
Załącznik nr 4  Wzór umowy 
 
  
 
 
 


