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Wyszkow, dnia 01.08.2019 r. 

POWIAT WYSZKOWSKI 
Aleja Rot 2. 07-200 VvYSZKOW  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/RPOWM/10.3.1/2019 

NJP. 762,1886920 

"rumt "nnOrgadczenie usfug szkoleniowych w zakresie prowadzenia warsztatow/zajce 

dydaktyczno-wyrownawczych dla uczestnikow i uczestniczek projektu Powiatu 

Wyszkowskiego pn. 

„Nowe kompetencje inwestycjg w przysztoge" 

realizowanego przez Powiat Wyszkowski, wspoffinansowanego ze grodkow Unii Europejskiej 

Europejskiego Funduszu Spotecznego i budietu paristwa w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewifidztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Og priorytetowa X Edukacja dla 

rozwoju regionu, Dzialanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddzialanie 10.3.1 Doskonalenie 

zawodowe uczniow. 

I. Nazwa i adres 
Zamawiajqcego 

Powiat Wyszkowski, Aleja RO2 2, 07-200 Wyszkow 

II. Tryb wyboru 
oferty 

Postqpowanie 	prowadzone 	jest 	w 	trybie 	oceny 	i 	porownania 	ofert 	zgodnie 
z 	zasadq 	konkurencyjnoki, 	opisanq 	w 	Wytycznych 	Ministra 	Infrastruktury 

i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 	oraz 	Funduszu 	Spajnoki 	na 	lata 	2014-2020). 
Do niniejszego trybu nie stosuje sig przepisow Ustawy Prawo Zamowieri Publicznych. 

Harmonogram postgpowania: 
- Dnia 01.08.2019 r. zaproszenie do skiadania ofert. 

- Dnia 16.08.2019 r. godzina 10:00 — termin zto2enia ofert. 

III. Przedmiot 
zamowienia CPV 80000000 -4 80500000-9 - Ustugi szkoleniowe 

IV. Opis przedmiotu 
zamowienia 

Przedmiotem zamowienia jest gwiadczenie usfug szkoleniowych w zakresie prowadzenia 
warsztatewhake dydaktyczno-wyrownawczych dla uczestnikow i uczestniczek projektu 
Powiatu Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszfoge". 

Celem warsztatOw i 	zajcd dydaktyczno-wyrownawczych jest ksztattowanie u uczniow 
i uczennic kompetencji kluczowych i umiejgtnoki uniwersalnych niezbgdnych na rynku pracy 
dla 255 °sob.. 

Celem glownym projektu jest zwigkszenie do 31.01.2022 r. zdolnoki do zatrudnienia 255 

uczniow i uczennic kierunkow technicznych i zawodowych 5 szkOt zawodowych powiatu 

wyszkowskiego oraz doskonalenie umiektnoki i kompetencji 51 nauczycieli przedmiotow 
zawodowych z 3 szkot (Zespotu Szkot Nr 1 im. Marii Sktodowskiej - Curie w Wyszkowie, Zespotu 
Szkot w Dtugosiodle i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie). 

Projekt jest skierowany do 255 uczniow i uczennic z Zespotu Szkot Nr 1 w Wyszkowie ZS1 (120 

osOb), z Zespotu SzkOt w Dtugosiodle ZSD (20 osob) i z Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie- CEZiU (115 °sob). 

..—. 
Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje warsztaty i zajgcia o charakterze grupowym. 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszloge" 
wspolfinansowany przez Unig Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i bucLetu panstwa. 



Azowsze. 
Program Regionalny 	 serve Po!ski 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Spoteczny 

Fundusze 
Europejskie 

V. Szczegotowy opis 

przedmiotu 

zamowienia 

WARSZTATY — KOMPETENCJE UNIWERSALNE 

Zakres tematyczny: 

1. TWORZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIAZAKI 

255 osob, 26 grup x 6 godzin; tqcznie 156 godzin. 

(120 uczniow i uczennic z Zespotu SzkOt Nr 1 w Wyszkowie (ZS1), 

115 uczniow i uczennic z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" 

w Wyszkowie(CEZIU) 

20 uczniow i uczennic z Zespotu Szkot w Dtugosiodle (ZSD) 

Termin realizacji: IX.2019 —V.2020 oraz IX.2020 — I-V, IX-X11.2021 

SZCZEGOtOWE TERMINY DOT. CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ 

„KOPERNIK" W WYSZKOWIE  
CEZiU 11 GRUP PO 10 OSOB + 1 GRUPA 5 OSOB  

• IX.2019 — V.2020 — 4 GRUPY (KA2DA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2019 - MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANYCH 12 GODZIN ZA.IkC 

I-V.2020 — MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANE 12 GODZIN ZA.Ict 

n (X.2020 — I-V, IX-X11.2021 —8 GRUP !KA2DA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H) 

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2020 - MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANYCH 12 GODZIN ZAJV 

I-V.2021 — MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANE 18 GODZIN ZAAC 

IX-X11.2021 - MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANE 18 GODZIN ZAJV 

SZCZEGOtOWE TERMINY DOT. ZESPOtU SZKOt NR 1 W WYSZKOWIE 

ZS1 12 GRUP PO 10 OSOB  

n IX.2019 — V.2020 — 5 GRUP (KA2DA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2019 - MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANYCH 12 GODZIN ZAlk( 

I-V.2020 — MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANE 18 GODZIN ZAJV 

• IX.2020 — I-V, IX-X11.2021 — 7 GRUP (KA2DA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H) 

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2020 - MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANYCH 18 GODZIN ZAJV 

I-V.2021 — MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANE 18 GODZIN ZA.Ict 

IX-X11.2021- MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANE 6 GODZIN ZAJV 

SZCZEGOLOWE TERMINY DOT. ZESPOLE SZKOI W DUGOSIODLE 

ZSD 2 GRUPY (12 OSOB I 8 OSOB)  

n1.2020 — V.2020 —1 GRUPA (KA2DA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

I-V.2020 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANYCH 6 GODZIN ZAJV 

ri 1.2021— V.2021 — 1 GRUPA (KA2DA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 611)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 
	

CN1 

I-V.2021 - MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANYCH 6 GODZIN ZAJV 
	

0 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przysziote" 
wspOifinansowany przez (Ink Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i budzetu paristwa. 
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2.KREATYWNE ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW — TRENING ASERTYWN0k1 

255 osOlco, 26 grup x 6 godzin; tqcznie 156 godzin. 
(120 uczniOw i uczennic z Zespofu Szkot Nr 1 w Wyszkowie (ZS1), 

115 uczniOw i uczennic z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie 

20 uczni6w i uczennic z Zespotu Szkot w Dfugosiodle (ZSD) 

Termin realizacji: IX.2019 — V.2020 oraz IX.2020 — I-V, IX-X11.2021 

SZCZEGOLOWE TERMINY DOT. CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ 

„KOPERNIK" W WYSZKOWIE  

CEZiU 11 GRUP PO 10 OSOB + 1 GRUPA 5 OSOB  

n IX.2019 — V.2020 — 4 GRUPY (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2019 - MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANYCH 12 GODZIN ZAJEC 

I-V.2020 — MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANE 12 GODZIN ZAJV 

n IX.2020 — I-V, IX-X11.2021 — 8 GRUP (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H) 

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2020 - MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANYCH 12 GODZIN ZAJV 

I-V.2021 — MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANE 18 GODZIN ZAJEC 

IX-X11.2021- MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANE 18 GODZIN ZAJEC 

SZCZEGOLOWE TERMINY DOT. ZESPOtU SZKOt. NR 1 W WYSZKOWIE  

2S1 12 GRUP PO 10 OSOB  

IX.2019 — V.2020 — 5 GRUP (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2019 - MUSI ZOSTist ZREALIZOWANYCH 12 GODZIN ZAJcC 

I-V.2020 — MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANE 18 GODZIN ZAJc 

n IX.2020 — I-V, IX-X11.2021 — 7 GRUP (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H) 

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2020 - MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANYCH 18 GODZIN ZAJEC 

I-V.2021 — MUSI ZOSTPt ZREALIZOWANE 18 GODZIN ZAJEC 

IX-XII.2021 - MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANE 6 GODZIN ZAJEC 

SZCZEGOLOWE TERMINY DOT. ZESPOLE SZKOt W DUGOSIODLE 

ZSD 2 GRUPY ( 12 OSOB I 8 OSOB  

n1.2020 — V.2020 —1 GRUPA (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

I-V.2020 - MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANYCH 6 GODZIN ZAJEC 

n 1.2021 — V.2021 — 1 GRUPA (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 61-1).  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

I-V.2021 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANYCH 6 GODZIN ZAJEC 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszloge" 
wspOifinansowany przez Unig Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego i bucLetu paristwa. 
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3. CO ZNACZY BYt PRZEDSIkBIORCZYM? 

255 os6b, 26 grup x 6 godzin; tqcznie 156 godzin. 

(120 uczniow i uczennic z Zespotu Szkot Nr 1 w Wyszkowie (ZS1), 

115 uczniow i uczennic z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie 

20 uczniow i uczennic z Zespotu SzkOl w Dtugosiodle (ZSD) 

Termin realizacji: IX.2019 — V.2020 oraz IX.2020 — I-V, IX-X11.2021 

SZCZEGOtOWE TERMINY DOT. CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ 

„KOPERNIK" W WYSZKOWIE  
CEZiU 11 GRUP Po 10 OSOB + 1 GRUPA 5 OSOB  

ri IX.2019 — V.2020-4 GRUPY (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2019 - MUS1ZOSTAt ZREALIZOWANYCH 12 GODZIN ZAJV 

I-V.2020 — MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANE 12 GODZIN ZAJEC 

IX.2020 — I-V, IX-X11.2021 — 8 GRUP (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H) 

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2020 - MUSI ZOSTA( ZREALIZOWANYCH 12 GODZIN ZAJEC 

I-V.2021 — MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANE 18 GODZIN ZAJEC 

IX-X11.2021- MUSI ZOSTPt ZREALIZOWANE 18 GODZIN ZAJEC 

SZCZEGOLOWE TERMINY DOT. ZESPOLU SZKOt NR 1 W WYSZKOWIE  

ZS1 12 GRUP PO 10 OSOB  

1X.2019 — V.2020 — 5 GRUP (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2019 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANYCH 12 GODZIN ZAJI 

I-V.2020 — MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANE 18 GODZIN ZAJEC 

7 IX.2020 — I-V, IX-X11.2021 — 7 GRUP (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H) 

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2020 - MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANYCH 18 GODZIN ZAJEC 

I-V.2021 — MUSI ZOSTPt ZREALIZOWANE 18 GODZIN ZAJEC 

IX-X11.2021- MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANE 6 GODZIN ZAJEC 

SZCZEGOtOWE TERMINY DOT. ZESPOLE SZKOL W DUGOSIODLE 

ZSD 2 GRUPY ( 12 OSOB I 8 OSOB)  

n 1.2020 — V.2020 —1 GRUPA (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

I-V.2020 - MUSI ZOSTAC ZREALIZOWANYCH 6 GODZIN ZAJEC 

7 1.2021 — V.2021 — 1 GRUPA (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 6H)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

I-V.2021 - MUSI ZOSTPt ZREALIZOWANYCH 6 GODZIN ZAJEC ‘1.4  
cs 

0 
s. 

Projekt „Nowe kornpetencje inwestycjq w przyszloge" 
wspOtfinansowany przez Unit Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego i bucLetu paristwa. 
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04zowSze. 

ZARCIA DODATKOWO - WYROWNAWCZE - KOMPETENCJE KLUCZOWE 

Zakres ternatyczny: 

4.ZAJkCIA DODATKOWO - WYROWNAWCZE Z JkZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM 

ICT 
255 oseth, 26 grup x 20 godzin; tqcznie 520 godzin. 

(120 uczniow i uczennic z Zespotu SzkOt Nr 1 w Wyszkowie (ZS1), 

115 uczniow i uczennic z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie 

20 uczniow i uczennic z Zespotu Szkot w Dtugosiodle (ZSD) 

Termin realizacji: IX.2019 - V.2020 oraz IX.2020 - I-V, IX-X11.2021 

SZCZEGOtOWE TERMINY DOT. CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ 

,KOPERNIK" W WYSZKOWIE  
CEZiU 11 GRUP PO 10 OSOB + 1 GRUPA 5 OSOB  

ri IX.2019 - V.2020 - 4 GRUPY (KA2DA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 20H)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2019 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANYCH 40 GODZIN ZAJEt 

I-V.2020 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANE 40 GODZIN ZAJct 

IX.2020 - I-V,IX-X11.2021 -8 GRUP (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 20H) 

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2020 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANYCH 60 GODZIN ZAJct 

I-V.2021 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANE 60 GODZIN ZAlkt 

IX-X11.2021 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANE 40 GODZIN ZAJEt 

SZCZEGOLOWE TERMINY DOT. ZESPOtU SZKOt NR 1 W WYSZKOWIE 

ZS1 12 GRUP PO 10 056B  

1X.2019 - V.2020 - 5 GRUP (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 20H)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2019 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANYCH 40 GODZIN ZAJct 

I-V.2020 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANE 60 GODZIN ZAJct 

IX.2020 - I-V, IX-X11.2021 - 7 GRUP (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 20H) 

PRZY CZYM W TERMINIE: 

IX-X11.2020 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANYCH 40 GODZIN ZAJEt 

I-V.2021 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANE 60 GODZIN ZAJEt 

1X-X11.2021 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANE 40 GODZIN ZAJEt 

SZCZEGOLOWE TERMINY DOT. ZESPOLE SZKOt. W DUGOSIODLE 

ZSD 2 GRUPY ( 12 OSOB 1 8 OSOB)  

El 1.2020 - V.2020 -1 GRUPA (KAZDA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 20H)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

I-V.2020 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANYCH 20 GODZIN ZAJEt 

El 1.2021 - V.2021 - 1 GRUPA (KA2DA GRUPA ODBYWA ZAJECIA 20H)  

PRZY CZYM W TERMINIE: 

I-V.2021 - MUSI ZOSTAt ZREALIZOWANYCH 20 GODZIN ZAJEt 

Is) 
c.3 
0 

ci 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przysziok" 
wsp011inansowany przez Link Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spalecznego i budEetu paristwa. 
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Miejsce realizacji ww. warsztatow i zajqd: 
> Zespotu SzkOt nr 1 im. Marii Sktodowskiej-Curie, ul. Swigtojanska 89, 07-200 Wyszkow, 

> Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie, ul. Swigtojariska 

82, 07-200 Wyszkow, 

> Zespot Szkot w Dtugosiodle, ul. Ksiqcia .16zefa Poniatowskiego 25, 07-210 Dtugosiodto. 

VI. Inne wymagania 

dotyczgce 
przedmiotu 

zarnowienia 

1. Programy i harmonogramy warsztatow i zajeC dydaktyczno-wyrownawczych ustalone 

zostanq z osobami odpowiedzialnymi za koordynack projektu - Liderami szkolnymi 

i dostosowane do planu zajqC uczniOw/uczennic. 
2. Wykonawca zobowiqzany jest zapewni6 kaidemu uczestnikowi/czce materiaty 

szkoleniowe. Wszystkie materiaty powinny posiada tytut projektu oraz logotypy 

wskazane przez Zamawiajqcego. 

3. Wymagania dotyczqce dokumentacji szkolenia: 

a) Wszystkie dokumenty dotyczqce warsztatow i zajqC dydaktyczno-wyrOwnawczych raz 

materiaty szkoleniowe powinny by6 oznakowane zgodnie z wymaganiami Regionalnego 

Programu Operacyjnego WojewOdztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

b) Wykonawca zobowiqzany jest do dokumentowania obecnoki uczestnik6w warsztatow i 

zajqC dydaktyczno-wyrownawczych nastqpukcy sposOb: 

- prowadzenie list obecnoki z podpisami uczestnikOw dla poszczegolnych grup 

szkoleniowych, 

- przeprowadzenie badania ewaluacyjnego (oceniajqcego jakok warsztatow i zaje6 

dydaktyczno-wyrownawczych Zamawiajqcemu naleZy dostarczye oryginaty 

przeprowadzonego badania oraz analizq wynikOw ewaluacji, 

- oznakowania dokumentacji i miejsc prowadzenia warsztatow i zajO dydaktyczno-

wyrownawczych zgodnie z wytycznymi RPO WM dotycz4cymi informacji i promocji, 

prowadzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych warsztatow i zajO. 

4. Wykonawca zobowiqzany jest do niezwiocznego przekazywania w formie telefonicznej 
lub e-mailowej informacji do Liderow szkolnych o ka2clym uczestniku/czce, ktOry/ktora 

opuszcza warsztaty i zajqcia dydaktyczno-wyrOwnawcze lub posiada innego rodzaju 

zalegtoki. 
5. Wykonawca zobowiqzany bedzie prowadzi6 dokumentack szkoleniowq, ktora obejmuje 

w szczegolnoki prowadzenie „dziennika zaj0", przeprowadzanie testOw 
podsumowujqcych wiedzQ na zakonczenie zajO , przygotowanie zestawienia wynikow 

testow wiedzy, przeprowadzenie badania za pomocq ankiety ewaluacyjnej 
(przeprowadzonej w momencie rozpoczqcia zaje i na zakoriczenie zajO) i opracowanie 
otrzymanych wynikOw, przygotowanie zatwiadczeri o udziale w warsztatach i zakciach 

dydaktyczno-wyrownawczych 	wg wzoru przygotowanego przez Zamawiajqcego 

potwierdzania odbioru przez uczestnika materiatOw szkoleniowych. 
6. Po zakoriczeniu realizacji kaidego z warsztatOw/zajg6, Wykonawca 

w terminie 7 dni roboczych zobowiqzany bqdzie przekazae w imieniu Zamawiajqcego - 

Liderowi szkolnemu kompletnq dokumentacje szkoleniowq tj.: 
• dziennik warsztatow/zajO, 

• listy potwierdzajqce odbiOr materiatow szkoleniowych, 

• testy wiedzy wraz z opracowaniem wynikow, 

• ankiety ewaluacyjne wraz z opracowaniem wynik6w, 
• kserokopie zawiadczeri o udziale w warsztatach/zajqciach, 

• dokumentacje fotograficznq 	 q:) 
7. Lider szkolny potwierdzi prawidtowok realizacji kaidego z warsztatOw/zaje6 protokotem 

odbioru ustugi.  
CI) 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszloge" 
wspoffinansowany przez Unig Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i bud±etu paristwa. 
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VII. Warunki 

udzialu 

w postgpowaniu 

wraz z opisem 

dokonywania oceny 

ich spetnienia 

Istotne warunki zamowienia: 
1. Wykonawca 	bqdzie 	zobowiqzany 	do 	oznakowania 	wszystkich 	dokumentow 

przekazywanych 	Uczestnikom/Uczestniczkom 	i 	Zamawiajqcemu, 	zgodnie 	z 	aktualnie 

obowiqzujqcymi zasadami informacyjnymi beneficjenta realizujqcego projekty w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

2. Wykonawcq / osobq prowadzqcq szkolenia nie mote by6 osoba zatrudniona w instytucji 

uczestniczqcej w realizacji PO (rozumie siq IZ PO lub instytuck, do ktOrej IZ PO delegowata 

zadania zwi4zane z zarzqdzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, ie nie zachodzi 

konflikt 	interesow 	lub 	podwOjne 	finansowanie 	(zgodnie 	z 	Wytycznymi 	w 	zakresie 

kwalifikowalnoSci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu SpajnoSci na lata 2014-2020). 

3. Wykonawca zaakceptuje klauzulq, ie otrzyma wynagrodzenie tylko za warsztaty/zajqcia, 
ktore rzeczywiScie sig odbyty. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby °sob 

skierowanych na warsztaty/zakcia, a w przypadku gdy uczestnik przerwie warsztaty/zajqcia 

w trakcie, Wykonawcy bqdzie 	przystugiwato 	czOciowe wynagrodzenie, w wysokoSci 

proporcjonalnej do ilogci godzin uczestnictwa uczestnikOw w szkoleniach. 
0 udzielenie zamowienia mogq ubiegaC siq Wykonawcy, ktorzy posiadajq niezbgdnq wiedzq i 

doSwiadczenie do wykonania zamowienia w szczegolnoSci: 

1. 	Podmiot posiada niezbedna wiedze, kwalifikacje i dogwiadczenie do wykonania 
przedmiotu zamowienia, tj. spetnia ponitsze minimalne wymagania: 

a. dysponuje kadrq: posiadajqcq wyksztatcenie lub kwalifikacje w kierunku zwiqzanym z 

prowadzeniem warsztatOw/zajq6; 

b. dysponuje 	kadrq 	z 	co 	najmniej 	dwuletnim 	dowiadczeniem 	zawodowym 

w prowadzeniu danego warsztatuizajgC; 

c. podmiot zna i potrafi postugiwaC siq aktywizujqcymi metodami nauczania; 

d. nauczyciel/wyktadowca posiada niezkcInq wiedzq w zakresu obowiqzku przestrzegania 

zasady rownoki szans kobiet i mqiczyzn oraz niedyskryminacji jak i stosowac jq na 

wa rsztatach/zakciach. 

Opis weryfikacji spetniania warunkOw: 
Weryfikacja na podstawie informacji (w tym ogwiadczeri) zawartych w formularzu ofertowym 

i zatqcznikach do oferty. 

2. 	Podmiot 	dysponuje 	potencjatem 	organizacyjno-technicznym 	i 	znajduje 	siq 

w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantujqcym wykonanie zamowienia. 
Opis weryfikacji spetnienia warunku: 

Weryfikacja na podstawie informacji (w tym ogwiadczeri) zawartych w formularzu ofertowym 

i zatqcznikach do oferty. 

Wykonawcy nie spetniajgcy ww. warunkow zostan4 odrzuceni. 

VIII. Udziat 

podwykonawcow 
Zamawiajqcy wyklucza udziat PodwykonawcOw w realizacji zamowienia. 

a. informacje 

o wykIuczeniu 

Z 	udziatu 	w 	postqpowaniu 	wytqczone 	sq 	osoby, 	ktOre 	powiqzane 	sq 

z Zamawiajqcym osobowo lub kapitatowo. Przez powiqzania kapitatowe lub osobowe rozumie 

siq wzajemne powiqzania miqdzy Zamawiajqcym lub osobami upowknionymi do zaciqgania 
zobowiqzari w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego 
czynnoki zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcye, 

Wykonawcq, polegajqce w szczegolnoSci na: 	 r 
r 

a. uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spOtki osobowej, 	 c 
s. 

V) 
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b. posiadaniu udziatow lub co najmniej 10% akcji, 

c. petnieniu 	funkcji 	cztonka 	organu 	nadzorczego 	lub 	zarzqdzajqcego, 	prokurenta, 

petnomocnika, 

d. pozostawaniu w zwiqzku matZehskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii 

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

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W 	zwiqzku 	z 	powy2szym 	Wykonawca 	jest 	zobowiqzany do 	popisania 	stosownego 

ogwiadczenia, okrelonego w zatqczniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

Oferenci, ktorzy nie podpiszq ww. owiadczenia zostanq odrzuceni. 

X. Oferta czcgdowa 

Zamawiajgcy 	dopuszcza 	moiliwoki 	sktadania 	ofert 	czqtciowych 	wytqcznie 

w podziale na czqtci i podczqici zamowienia. 

Zamawiajqcy dopuszcza mo±liwog6 realizacji warsztatow/zajg6 w danej czqki zamowienia w 

odniesieniu do jej podczqki. 
Pojedyncza oferta musi uwzglgdnia6 co najmniej ilog6 godzin ogotem przewidzianych dla 

jednej grupy oraz nazwq szkoty /placowki w ktorej warsztaty/zakcia INA sib odbywaty. 

W takim przypadku nale2y poda6 w formularzu ofertowym: ile godzin warsztatOw/zajg6, dla 

ilu grup oraz nazwc szkoty /placOwki, w kt6rej wykonawca zamierza realizowa6 zadanie. 

XI. Termin 

wykonania 

zamowienia 

Przedmiot zamowienia bqdzie realizowany od wrzesnia 2019 roku do grudnia 2021 roku, w 

poszczegolne dni wskazane przez Zamawiajqcego w szczegOlowym harmonogramie. 

Xii. Przygotowanie 

Oferty 

Oferta powinna by6 zto2ona (pocztq lub osobKcie; decyduje data wptywu) do dnia 16 sierpnia 

2019 r. do godziny 10.00 w formie pisemnej 
do Biura projektu: Aleja ROi 2, 07-200 Wyszkow, pokoj nr 4 w zamkniqtej kopercie z 

dopiskiem: 

„Oferta na przeprowadzenie warsztatowizake dla uczestnikow projektu Powiatu 
Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycjg w przysztogE" 

lub w formie elektronicznej na adres e-mail: fundusze@powiat-wyszkowski.pl  

Oferta musi zawieraC nastoujgce elementy: 
1. Zatqcznik Nr 1— Formularz ofertowy 

2. Zatqcznik nr 2 — CV dokumentujqce dogwiadczenie zawodowe osoby prowadzqcej 

warsztaty/zakcia wraz z kserokopiq dyplomu magisterskiego, studiow podyplomowych, 

3. Zatqcznik nr 3 — dowiadczenie Wykonawcy, 
4. Zatqcznik Nr 4 — Program WarsztatOw/ZajO 

5. Zatqcznik Nr 5 — Zaparafowany Wzor umowy, 
6. Zatqcznik Nr 6 —Zaparafowanq klauzulq informacyjnq w zwiqzku z organizacjq przetargow 

lub zapytari ofertowych, 

7. Zatqcznik nr 7-zapa rafowa ny waif-  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

8. Ogwiadczenie o posiadanym potencjale organizacyjno — techniczny oraz c6miadczenie o 
niezaleganiu ze zobowiqzaniami publicznymi - prawnymi wobec ZUS i Urzqdu Skarbowego 

(lub zagwiadczenie), 
9. Ogwiadczenie o nie figurowaniu w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego. 

10. Ogwiadczenie o posiadaniu petnej zdolnoki do czynnoki prawnych oraz o korzystaniu z 

petni praw publicznych 	 CC 
r 11. Pozostate, niiej wymienione zatqczniki. 	 g 
C I. 
4. 
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Wymagane jest zto2enie wraz z ofertq wszelkich dokumentOw majqcych znaczenie dia oceny 

oferty potwierdzonych za zgodnoS6 z oryginatem: 

— 	CV osOb prowadzqcych warsztaty/zakcia, 

— 	kopie dokumentOw potwierdzajqcych wyksztatcenie, 

— 	kopie dokumentow potwierdzajqcych dogwiadczenie, 

— 	innych dokumentow kluczowych dla postwowania. 

Oferta musi by6 podpisana przez osobq upowainionq do reprezentacji. 

Ztolenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkowa6 bqdzie jej odrzuceniem. 

Oferty niekompletne nie INA podlegaty ocenie. 

Koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

XIII. Warunki 

uniewaznienia 

postcpowania 

Powiat 	Wyszkowski 	zastrzega 	sobie 	prawo 	do 	uniewa2nienia 	postqpowa nia 

w kaZdym czasie bez podania przyczyny, take w czOci /w podziale na zadania. 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zam6wieniem i otrzymanie od Paristwa oferty nie 

powoduje powstania zadnych zobowiqzari wobec strony. 

XIV. Kryteria 

wyboru oferty 

Kryteria 
1. Przy 

2.  

3. Za 

- 

- 

- 

- 

- 

5. W 

Wykonawcy 
zamOwienia. 

wyboru oferty to: cena i dowiadczenie. 
wyborze oferty Zamawiajqcy bqdzie siq kierowat cena oraz drhAriadczeniem 

w 	realizacji 	ustug 	odpowiadajqcych 	swoim 	rodzajem, przedmiotowi 

oraz uzyska 

kryterium 	II 

siebie i na tej 
oferty mote 

miejsc po 
liczbq 

PLN cyfrowo i 

zwiqzane 

wykonywania 

kryterium 
. 

	

z 	datq t• 

	

godzin) 	oraz f, 

Kryterium Waga (%) 

Cena ofertowa 80% 

Dowiadczenie w prowadzeniu warsztatow/zake 20% 

najwiqkszq 

Punkty 
Dogwiadczenie 

podstawie 
uzyska 

przecinku. 
punktow 

4. Sposob 

dokonana 
warsztatow/zajq6/kursow/szkoleri: 

przeprowadzenia, 

najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, ktora nie podlega odrzuceniu 

rick punktow. 

	

uzyskane 	przez 	ofertq w kryterium 	I 	Cena ofertowa oraz 

w prowadzeniu warsztatow/zajg6 	zostanq dodane do 

zostanie obliczona tqczna ocena oferty. Oferta w tqcznej ocenie 

maksymalnie 100 pkt. Punkty bgclq Iiczone z doktadnokiq do dwoch 

	

Ofertq 	najkorzystniejszq 	bqdzie 	oferta, 	ktOra 	uzyska 	najwiqkszq 

w tacznej ocenie oferty w danej czOci. 

obliczenia ceny: 

cena oferty uwzglqdnia wszystkie zobowiqzania, musi by6 podana w 

stownie w kwocie brutto; 

cena 	podana 	w 	ofercie 	powinna 	uwzglgdniae 	wszystkie 	koszty 

z wykonaniem przedmiotu zam6wienia takie jak dojazd do miejsca 

pracy (szkoty); 

cena mote by6 tylko jedna, nie dopuszcza siq wariantowoki cen; 

cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamOwienia; 

w kryterium „Cena ofertowa" zostanie zastosowany wzor: 

Liczba punktow oferty = cena oferty najniiszej x 80 / cena oferty ocenianej 

kryterium "Dogwiadczenie w prowadzeniu warsztatow/zake ocena 

zostanie 	na 	podstawie 	zestawienia 	zrealizowanyc 

nazwq warsztatow/zajO/kursow/szkoleri 

petnq 	nazwq 	odbiorc6w, 	czas 	trwania 	(ilok 
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przedstawionych 	referencji. 	Wykazywane 	warsztatow/zajqd/kursow/szkoleri 	muszq 
dotyczy6 	zakresu 	merytorycznego 	toisamego 	z 	wybranym/wybranymi 
zadaniem/zadaniami, na ktore Oferent przedktada swojq ofertq. 
Maksymalna 	ilogd 	punktOw 	jakq 	mote 	otrzymad 	oferta 	w 	ramach 	kryterium 
dogwiadczenie w prowadzeniu warsztatow/zajqd wynosi 20 pkt. 

Sposob obliczania kryterium „Dogwiadczenie" 

— 

	

	zrealizowanych 4 i powyiej szkoleti/kursow/warsztatOw/zajqd z zakresu merytorycznego 

toisamego z wybranym/wybranymi zadaniem/zadaniami, na kt6re Oferent przedktada 

swojq ofertq 20 pkt, 

— 

	

	zrealizowanych od 2 do 3 szkoleri/kursowiwarsztatow/zajqa z zakresu merytorycznego 

toisamego z wybranym/wybranymi zadaniem/zadaniami, na kt6re Oferent przedktada 

swojq ofertq-10 pkt, 

- 	zrealizowane 	1 szkolenie/kurs/warsztat/zajqcia z zakresu merytorycznego toisamego z 
wybranym/wybranymi zadaniem/zadaniami, na ktOre Oferent przedktada swojq ofertq — 0 

pkt. 

6. Oceny ztotonych ofert dokonywad bqdq cztonkowie komisji Zamawiajqcego. 
7. Ocena bqdzie przeprowadzona odrqbnie dia katdej czOci zamowienia. 

8. Punkty przyznawane bqdq z zaokrqgleniem do dwoch miejsc po przecinku. 

9. tqcznie motliwych do uzyskania jest 100,00 pkt (jako suma punktOw za poszczegOlne 
kryteria). 

El Zamawiajqcy dokona wyboru Wykonawcy, ktorego oferta nie zostata odrzucona oraz 
uzyskata najwiqcej punktOw obliczonych jako suma punktOw uzyskanych za poszczegolne 

kryteria. W przypadku gdy dwie oferty uzyskajq tak4 samq liczbq punktow, Zamawiajqcy 

wybierze spc&od nich ofertq, w ktOrej Wykonawca zaproponowat najnitszq cenq lub tei 

powtorzy proces wyboru oferty jegli obaj Wykonawcy zaproponujq takie same ceny. 

11. Proces wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokotem. 

XV. Ocena 
i wybor 

najkorzystniejszej 
oferty 

WybOr najkorzystniejszej oferty ogtoszony zostanie na stronie internetowej Zamawiajqcego 
www.bip.powiat-wyszkowski.pl, 	a 	ta kte 	na 	stronie 	internetowej 
https://bazakonkurencyinosci.funduszeeuropeiskie.gov.p1/ 

Oferent przed uptywem terminu zto2enia oferty mote zmienid lub wycofad swojq ofertq 

sktadajqc pisemne owiadczenie. Oferta wycofana nie bqdzie rozpatrywana. 

W toku oceny ofert Zamawiajqcy mote tqdad od oferenta wyjagnieri dotyczqcych ztotonej 
oferty. 

Zamawiajgcy 	zastrzega 	sobie 	prawo 	do 	przeprowadzenia 	negocjacji 	cenowych 
z Wykonawcg, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przewyiszy kwotq budietowg 
Zamawiajqcego, moiliwq do przeznaczenia na realizack danego szkolenia. W przypadku gdy 
Wykonawca nie zgodzi siq na negocjacje, Oferta zostanie odrzucona, zai Zamawiajqcy 
przeprowadzi negocjacje z kolejnym Wykonawq, ktory zloty' najkorzystniejszq ofertq. 

Zamawiajqcy zastrzega sobie motliwok w uzasadnionych przypadkach 	zmiany terminu 
realizacji warsztatow/zajqd dydaktyczno-wyrownawczych z 5-dniowym wyprzedzeniem, przy 
czym liczq siq dni kalendarzowe. 

Ocenie 	merytorycznej 	podlegajq 	tylko 	oferty 	spetniajqce 	kryteria 	formalne. 
W przypadku braku zatqczonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem 
ofertowym dokumentow, Zamawiajqcy ofertq odrzuca. 

XVI. Dodatkowe 
informacje 

1. W ramach zamowienia nie ma motliwoki sktadania ofert wariantowych. 
c 

2. W przypadku, gdy Zamawiajqcy uzna, it wycena oferty zawiera ra2qco niskq cenq vs— 
stosunku do przedmiotu zamowienia, Zamawiajqcy zwroci siq do Wykonawcy z wnioskiem o c.  
wyjagnienie w wyznaczonym terminie. Cenq uznaje siq za ratqco niskq, jeteli jest nitsza o col 
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najmniej 30% od szacowanej wartoki zamOwienia lub sredniej arytmetycznej cen wszystkich 
ztoionych ofert. Zamawiajqcy odrzuci ofertq Wykonawcy, ktory nie zto2ytwyjagnieri lub je2eli 

dokonana ocena wyjaSnie6 wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 2e oferta zawiera 
ra2qco niskq cenq w stosunku do przedmiotu zamowienia. 

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwoki oferty, w tym podanej w 

zatqczniku nr 3, dot. dowiadczenia poprzez wglqd w referencje, potwierdzenia wykonania 
ustugi, gwiadectwa pracy lub inne dokumenty, ktore jasno potwierdzajq dogwiadczenie 

prowadzqcych szkolenia. 

4. Wykonawca zwiqzany jest ofertq przez okres 30 dni od terminu ztoienia oferty. 

5. Warsztaty/zajqcia dydaktyczno-wyrOwnawcze mop odbywa6 siq rOwnolegle w grupach w 

podziale na czgki. 

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewainienia postgpowania na ka2clym etapie bez 
podania przyczyny. 

7. Kakly Oferent /Wykonawca, niezale2nie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi dziatalnoki 
gospodarczej, w ofercie podaje cenq brutto, tj. zawierajqcq petny koszt ponoszony przez 

Zamawiajqcego. Oznacza to, 2e w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku os6b 

fizycznych nie prowadzqcych dziatalnoki gospodarczej uwzglednia koszt ubezpieczenia ZUS 

i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiajqcego. 

8. Wszelkie rozliczenia miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcy dokonywane INclq 
w ziotych polskich. 

9. Zaptata za zrealizowanq ustugq nastqpi na podstawie sporzqdzonej przez Wykonawcg 

faktury/rachunku, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajqcemu poprawnie 
wystawionej faktury/rachunku, z takim zastrze±eniem, 2e wystawienie faktury VAT/rachunku 

nastqpi po podpisaniu protokotu odbioru dokumentujqcego zakoriczenie realizacji przedmiotu 
danego zamowienia. 

10. Dodatkowo, termin zaptaty mole by6 wydtu2ony, w przypadku nie otrzymania przez 
Zamawiajqcego transzy z IZ. Z tego tytutu nie nale2q siq Wykonawcy iadne odsetki za zwtokq. 

11. Zamawiajqcy zastrzega sobie maiwok nie przykcia opracowanego programu oraz 

zawartoki merytorycznej warsztatow/zajq6 dydaktyczno-wyrOwnawczych w przypadku 

stwierdzenia niezgodnoki z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, 
braku rzetelnoki i uchybieri ze strony Wykonawcy. 

12. Zamawiajqcy zastrzega sobie moiliwok niezwtocznego odstqpienia od umowy przez 
Zannawiajqcego w przypadku naruszenia przez Wykonawcg warunkow podpisanej umowy, w 
tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiajqcego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opOinienia, 

skracania warsztatOw/zajqe dydaktyczno-wyrOwnawczych i realizacji przedmiotu umowy 
niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiajqcego harmonogramem oraz nieuwzglqdniania 

dodatkowych wymaga6 Zamawiajqcego zgtaszanych podczas warsztatOw/zajee dydaktyczno-

wyrownawczych indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartoki merytorycznej i 
sposobu ich prowadzenia, uznania 1)02 kwestionowania przez Instytucjq Pogredniczqcq 

poszczegOlnych wydatkOw zwiqzanych z realizacjq Projektu, w tym zada6, bqcli ich czqki za 
niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

1. Zamawiajqcy przewiduje moiliwok zmiany posta nowie6 zawartej umowy 

w stosunku do treki oferty na podstawie, ktOrej dokonano wyboru Wykonawcy, o ile 
zmiany to wynikty z okolicznoki, ktOrych nie motna byto przewidzie6 w chwili zawarcia 
umowy. Zmiany mom dotyczye w szczegolnoki: terminu obowiqzywania umowy, 

ha rmonogramu i terminOw realizacji warsztatow/zajqd, dydaktyczno-wyrownawczyclri 
zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepisOw prawa w zakresie majqcym wptyw 474,1  
realizacjg przedmiotu zamOwienia. 0 zmianach Zamawiajqcy powiadomi Wykonawcg z g 
co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

XVII. Warunki 

zmiany umowy 
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2. Zamawiajgcy dopuszcza maiwok zwigkszenia wartoki zamOwienia do wysokoki 50% 

wartoki zamOwienia okreSlonej zapytaniu ofertowym, zwigzanej ze zwiqkszeniem 

zakresu zamowienia (zwiqkszenie Iiczby grup szkoleniowych). 

1.  Wykonawcy przygotowujq i sktadajq oferty na wtasny koszt, niezale2nie od wyniku 

niniejszego postwowania. 

2.  W przypadku uniewaZnienia niniejszego postwowania Wykonawcy nie przystuguj4 

XVIII. Informacje 2adne roszczenia wobec Zamawiajqcego z jakiegokolwiek tytutu zwiqzanego z realizacjq 

koncowe niniejszego postwowania, za wyjqtkiem odszkodowania za szkody wyrzqdzone umyglnie. 

3.  Od wyniku niniejszego postwowania Wykonawcy nie przysfugujq Srodki odwotawcze. 

4.  Poprzez ztoienie oferty oferent akceptuje warunki postwowania wskazane w niniejszym 

Zapytaniu ofertowym i zatqcznikach do niego. 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszloge" 
wspoilinansowany przez Unig Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego i budietu paristwa. 
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Zalqcznik nr 1 
do zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/10.3.1/2019 

Nazwa 	  

Adres/siedziba 	  

NIP/PESEL 	  

REGON 	  

tel. 	  

e-mail: 	  

Formularz oferty cenowej 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/RPOWM/10.3.1/2019 na twiadczenie ustug 

szkoleniowych w zakresie prowadzenia warsztatow/zajee dydaktyczno-wyrownawczych dla 

uczestnikow i uczestniczek projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycjq 

w przysztotd" realizowanego przez Powiat Wyszkowski, wspotfinansowanego ze srodkow Unii 

Europejskiej Europejskiego Funduszu Spotecznego i buthetu panstwa w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Dziatanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziatanie 10.3.1 

Doskonalenie zawodowe uczniow., oferuk wykonanie powyiszej ustugi za ceng brutto wynoszqcg: 

Lp. 

Rodzaj warsztatow 
Proponowana 

cena za 1 godzinq 
warsztatu 

lit& godzin 
(1gr = 6h) 

Liczba grup 
(1gr = 6h) 

Razem 

1 2 3 4 5=2*3 

WARSZTATY— KOMPETENCJE UNIWERSALNE 

1 
Tworzenie innowacyjnych rozwiqzari 

(ZS nr 1 w Wyszkowie : 12 gr x 6h = 72h) 

2 
Tworzenie innowacyjnych rozwiqzari 

(CEZiU w Wyszkowie:  12 gr x 6h  =  72h) 

3 
Tworzenie innowacyjnych rozwiqzati 

(ZS w Dtugosiodle: :  2 gr x 6h  =  12h) CY) 
1 

0 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszta§e" 
wspolfinansowany przez Unig Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i bud±etu panstwa. 
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4 

Kreatywne rozwiqzywanie problems:5w —

trening asertywnoici 

(ZS nr 1 w Wyszkowie:  12 gr x 6h =  72h) 

5 

Kreatywne rozwiqzywanie problemow — 

trening asertywnoici 

(CEZiU w Wyszkowie : 12 gr x 6h  = 72h) 

6 

Kreatywne rozwiqzywanie problemow —

trening asertywnotci 

(ZS w Dtugosiodle: 2 gr x 6h = 12h) 

Co znaczy bye przedsiqbiorczym? 

(ZS nr 1 w Wyszkowie : 12 gr x 6h = 72h) 

8 
Co znaczy bye przedsiqbiorczym? 

(CEZiU w Wyszkowie : 12 gr x 6h = 72h) 

9 
Co znaczy bye przedsiqbiorczym? 

(ZS w Dtugosiodle :  2 gr x 6h = 12h) 

Razem 

Lp. 
Rodzaj zake dydaktyczno- 

wyrownawczych 

Proponowana 

cena za 1 godzinq 

zake 

Hoge godzin 
(1gr = 20h) 

Liczba grup 
(1gr = 20h) 

Razem 

1 2 3 4 5=2*3 

ZAJkCIA DYDAKTYCZNO-WYROWNAWCZE — KOMPETENCIE KLUCZOWE 

10 

Zajqcia dydaktyczno-wyrownawcze z 

jqzyka angielskiego z wykorzystaniem ICT 

(ZS nr 1 w Wyszkowie :  12 gr x 20h =  240h) 

11 

Zajqcia dydaktyczno-wyrownawcze z 

jqzyka angielskiego z wykorzystaniem ICT 

(CEZiU w Wyszkowie: 12 gr x 20h = 240h) 

	.... 

12 

Zajqcia dydaktyczno-wyrownawcze z 

jqzyka angielskiego z wykorzystaniem ICT 

(ZS w Dtugosiodle  2 gr x 20h = 40h) 

Razem 

* w przypadku oferty czeciowej niepotrzebne skreglie 

1. Wwiadczarn, ze w cenie oferty zostaty uwzglqdnione wszystkie koszty wykonania ustugi 

w zakresie okreMonym w zapytaniu ofertowym nr 5/RPOWM/10.3.1/2019. 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszlos'e" 
wspolfinansowany przez Utile Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i budietu panstwa. 
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2. Nwiadczam, 	it spetniam 	okreSlone 	w zapytaniu ofertowym warunki 	udziatu 

w postqpowaniu. 

3. Wwiadczam, iz znana jest mi trek Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoki wydatk6w 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego 

oraz Funduszu Spojnoki na lata 2014-2020. 

4. 0Swiadczam, ii posiadam nieziNcInq wiedzq i doSwiadczenie umotliwiajqce skutecznq realizacjq 

ustug objqtych Postoowaniem. 

5. Wwiadczam, ze dysponuje potencjatem organizacyjno-technicznym i znajduje siq 

w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantujqcym wykonanie zamOwienia. 

6. Ogwiadczam, it nie nalek do grupy kapitatowej (przez grupq kapitatowq rozumie siq przez to 

wszystkich przedsiqbiorcow, ktOrzy sq kontrolowani w sposob bezpoSredni lub pc&edni przez 

jednego przedsigbiorcq, w tym rOwniei tego przedsigbiorcq) w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy 

z dnia 23 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentOw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pOtn. 
zm.) / Ogwiadczam, iz naletg do grupy kapitatowej (przez grupg kapitatowq rozumie sig przez to 

wszystkich przedsigbiorcow, ktorzy sq kontrolowani w sposob bezpoSredni lub poSredni przez 
jednego przedsigbiorcq, w tym rowniet tego przedsiqbiorcc) w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy 

z dnia 23 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z poin. 
zm.) i oSwiadczam, ze do tej same] grupy kapitatowej naleiq nastoujqce podmioty 

	 (niewiakiwe skreglie) 

7. Zobowiqzuk siq w toku realizacji umowy do bezwzglqdnego stosowania Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalnoki wydatkOw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spojnoki na lata 2014 — 2020 

8. Swiadonny/a odpowiedzialnoki za sktadanie fatszywych ogwiadczeri, informuk, ii dane zawarte w 

ofercie i zatqcznikach sq zgodne z prawdq. 
9. Moja oferta jest/nie jest ofertq czgkiowq (niewtatclwe skreille) (przez ofertg nie czOciowq naleiy 

rozumiec ofert na prowadzenie wszystkich warsztatow/zajk, take w razie koniecznoki 
rownolegle w podziale na czgki — w takim wypadku naleiy ztoty6 dokument wskazujqcy na fakt 

sktadania oferty jako konsorcjum lub w ramach przedsigbiorstwa). Jeteli ofert na prowadzenie 

wszystkich warsztatOw/zajk sktada jeden szkoleniowiec, to nalety wskazk ktorq z ofert nalety 

traktowk jako gtownq a ktOrq jako uzupetniajqcq w przypadku braku kolizji terminOw realizacji 
zadari. 

10. Ogwiadczam, ze (zaznaczy6 „x"): 

Podmiot posiada minimum dwuletnie doSwiadczenie 

Podmiot posiada dodatkowe udokumentowane kwalifikacje 

11. Ogwiadczenie Oferenta: 
Niniejszym pismem oSwiadczam, ze akceptuk wszystkie zapisy zapytania ofertowego o nr 

5/RPOWM/10.3.1/2019 i zapewniam: 

a. naletytq starannok i terminowok przy realizacji przedmiotu zamOwienia, 

b. gotowok do zmiany terminOw realizacji przedmiotu zamOwienia w przypadku zaistnienia sity 
wyiszej bqdt z przyczyn niezaletnych od Powiatu Wyszkowskiego, 

c. gotowok do negocjacji warunkow wspolpracy na kaidym etapie postoowania, 

d. gwarancjq watnoki oferty przez dni 30 dni od daty jej ztotenia, 

e. dyspozycyjnok, 

f. spetniam wszystkie wymogi wskazane w ofercie, w tym dotyczqce trenerow/osob realizujqcych 
zadanie, co potwierdzam zatqczonymi dokumentami. 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszloge" 
wspolfinansowany przez Unig Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i bucLetu panstwa. 
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12. Cgwiadczam, 2e zapoznatam/em sig z przedmiotem zamowienia i nie wnoszq do niego iadnych 
zastrzeieti. 

13. Ogwiadczann, ze zapoznatam/em siq z istotnymi dla zamawiajqcego warunkami oferty i 

zobowiqzujg sig w przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na okreglonych tam 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego. 

14. Ogwiadczam, ze akceptuk warunki platnoki okreglone przez Zamawiajqcego w Zapytaniu 

Ofertowym przedmiotowego postgpowania. 

15. Ogwiadczam, ze w przypadku wyboru mojej oferty wykonam dokumentacjq w trakcie warsztatOw 

/zajgC dydaktyczno-wyr6wnawczych szkolen opisanq w zapytaniu ofertowym oraz wymaganq 

przez Zamawiajqcego. 

16. Ogwiadczam, ze wypetnitem obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec os6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezpc&ednio lub pc&ednio pozyskatem w celu 

ubiegania siq o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postgpowaniu. Ogwiadczam, ze 

spetniam wszystkie warunki udziatu w postqpowaniu, okreglone w zapytaniu ofertowym. 

17. Ogwiadczam, iz dysponujc odpowiedniq wiedzq i dowiadczeniem do przeprowadzenia ww. 

warsztatow/zak6, znajdujg sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej prawidtowq 

realizacjq zamowienia. Zobowiqzujq siq wykona6 zamowienie w terminach wskazanych w 

zapytaniu ofertowym. 

	

Osoba do kontaktu: 	  

	 dnia 	  

Piec* i pod pis 

*) niepotrzebne skre06 

Do oferty zatqczam (proszq wymieniC zatqczniki) 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycja w przyszloge" 
wspolfinansowany przez Unig Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i budietu panstwa. 
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Zatqcznik nr 2 

do zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/10.3.1/2019 

WZOR CV 

ZYCIORYS ZAWODOWY 

Nazwa uczelni; c&odka szkoleniowego 
	

Uzyskany stopieri lub dyplom 

oraz data ukonczenia 

Dogwiadczenie zawodowe: 

Data 
	

Miejscowogd 
	

Firma 
	

Stanowisko 

Data 
	

Miejscowok 
	

Firma 
	

Stanowisko 

Inne informacje: 

Istnieje moiliwote zatqczenia CV wg wtasnego wzoru pod warunkiem, ie zawiera dane jak 

w niniejszym wzorze. 

	  dnia 	  

Podpis 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszloge" 
wspoifinansowany przez Unic Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i butLetu paristwa. 
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Zalgcznik nr 3 

do zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/10.3.1/2019 

Dowiadczenie Wykonawcy 

LISTA ZREALIZOWANYCH SZKOLEN/KURSOW/ ZAJV/WARSZTATOW 

(z ostatnich 4 lat, z zakresu objqtego Zapytaniem Ofertowym) 

Lp. 
Tematyka 

warsztatu/zajqC/odbiorcy 

Instytucja/firma dla 

ktorej przeprowadzono 

warsztaty/zakcia/ 

!loge godzin/ 

Okres 

realizacji 

Podmiot 
 

potwierdzajqcy 

zatqczone referencje 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

SUMA X 

   

miejscowok, data 

 

podpis Wykonawcy 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszloge" 
wspolfinansowany przez Unig Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spokcznego i bud2etu paristwa. 
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Zatqcznik nr 4 
do zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/10.3.1/2019 

Program Warsztatu/Zake dydaktyczno-wyrownawczych 

Tytut warsztatu/ zaiee 

Liczba godzin 

Wyktadowca/y 

Miejsce/a szkolenia 

Rodzaj certyfikacji 

Cel warsztatuizajge dydaktyczno-wyrownawczych 

Dzieti 

warsztatuizake*: 
Opis zakE (bloki tematyczne): Liczba godzin na poszczegolny blok 

tematyczny 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

28.  

29.  

30.  

Razem• 	 	godzin 

(* liczbq wierszy w tabeli moina zwiqkszya) 

   

Miejscowok, data 

 

podpis Wykonawcy 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przysztoge" 
wspafinansowany przez Unic Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego i budietu paristwa. 
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Zatqcznik nr 5 

do zapytania ofertowego nr 5/RPOWW10.3.1/2019 

Wzor umowy 

o iwiadczeniu ustug szkoleniowych w zakresie prowadzenia warsztatow/zajO 

dydaktyczno-wyrownawczych dia uczestnikow i uczestniczek projektu Powiatu 

Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycjq w przysztoiE" 

zawarta w dniu 	 na podstawie wyboru oferty dokonanego w ramach postepowania 

prowadzonego zgodnie z zasadq konkurencyjnoki w rozumieniu dokumentu „Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalnoki wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnoki na lata 2014 — 2020" 

pomiedzy: 

Powiatem Wyszkowski, ul. Aleja RO2 2, 07-200 Wyszkow, reprezentowanym przez Kierownika Referatu 

ds. Pozyskiwania 5rodkow Zewnetrznych i Zamowien Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie 
— Paniq Marie Chnnielinskq jako Kierowniczke Projektu nr RPMA.10.03.01-14-b367/18 na podstawie 

Uchwaty Nr 25/87/2019 Zarzqdu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 

upowa2nienia Kierownika Referatu ds. Pozyskiwania 5rodkOw Zewnetrznych i Zamowien Publicznych 
Starostwa Powiatowego w Wyszkowie do skiadania ogwiadczeri woli zwiqzanych z realizacjq projektu 

Powiatu Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycjq w przysztok" w ramach Poddziatania 
10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow Regionalnego Progra mu Operacyjnego WojewOcIztwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu 

Spotecznego i bud2etu panstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, O Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Dziafanie 10.3 

Doskonalenie zawodowe, Poddziatanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow 

przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej — Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego, 

zwanym dalej Zamawiakcym. 

a 

NIP 	 REGON 	  

reprezentowanq przez: p. 	  

zwanym w dalszej czeki umowy „Wykonawcq", 

§ 1. 

Niniejsza umowa okre§la warunki gwiadczenia przez Wykonawce na rzecz Zamawiajqcego ustug 
szkoleniowych w zakresie prowadzenia warsztatOw/zaje6 dydaktyczno-wyrOwnawczych dia 

uczestnikOw i uczestniczek projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycjq w 
przysztok" (zwanego dalej „Projektem"), wspOtfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Spotecznego i budietu pafistwa . 

1. Projekt realizowany jest w oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie o nr RPMA.10.03.01-14-
b367/18 (zwanej dalej „Umowq o dofinansowanie") zawartej pomiedzy Powiatem Wyszkowskim 

a Mazowieckq Jednostkq Wdra2ania ProgramOw Unijnych w Warszawie. 
2. Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego zgodnie z zasadq 

konkurencyjnoki w oparciu o zapytanie ofertowe z dnia 	 r. (zwane dalej „Zapytaniem 
ofertowym". 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycja w przyszloge" 
wspoifinansowany przez Link Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i bud±etu paristwa. 



Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

tle.zowsze. 
serce Polski 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Spoteczny 

3. Zapytanie ofertowe i Oferta stanowiq integralnq czck niniejszej umowy i ich zapisy stosuje sic 
odpowiednio. 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowiqzuje sic do realizacji na rzecz Zamawiajqcego nastcpujqcych ustug, zgodnie 

z trekiq Zapytania ofertowego i Oferty oraz zapisami niniejszej umowy: 
a) opracowanie merytoryczne materiatOw szkoleniowych zawierajqcych: program 

i harmonogram warsztatu/zajct (naleiy przedstawie Zamawiajqcemu nie poiniej nie na 1 

miesiqc przed rozpoczcciem warsztatu/zake ), test wiedzy i ankietc ewaluacyjnq, przy czym 
autorskie prawa majqtkowe do opracowanych pakietOw przystugujq Zamawiajqcemu, 

b) organizacja i przeprowadzenie warsztatow/zajc6 pn. 	  
c) przeprowadzenia ewaluacji po kaidym warsztacie/zajcciach, 
d) sporzqdzenia dokumentacji fotograficznej, 
e) sporzqdzenia sprawozdania z warsztatu/zajc6. 

Powy2sze czynnoki Wykonawca wykona zgodnie z najlepszq wiedzq i z zachowaniem nale2ytej 
starannoki. 

2. W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiqzuje sic przedidadad do akceptacji Liderowi 
szkolnemu dziatajqcemu w imieniu Zamawiajqcego opracowane mated* szkoleniowe w formie i 
terminie okreglonym w Zapytaniu ofertowym. 

3. Po zakoriczeniu realizacji kaidego warsztatu/zajO jednak nie poiniej ni2 w ciqgu 7 dni roboczych , 

Wykonawca zobowiqzuje sic do dostarczenia Liderowi Szkolnemu kompletnej dokumentacji, 

okretIonej w Zapytaniu ofertowym i przygotowane w oparciu o wzory dostarczone przez 
Zamawiajqcego. 

4. Prawidtowok realizacji przez Wykonawcc poszczegOlnych ustug szkoleniowych zostanie 
potwierdzona protokotem odbioru ustugi podpisanym przez Lidera szkolnego po wykonaniu 
ka2clej ustugi przez Wykonawcc. 

5. Szkolenia zawodowe bcclq realizowane w okresie wrzesieri 2019 — grudzieri 2021. 

§ 3. 
1. W okresie obowiqzywania umowy za wykonanie ustugi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tqcznie 

w wysokoki 	 ztotych brutto (stownie• 	 ) Cena ustugi za jednq godzinc 
wynosi ..... 	zt brutto. Wykonawca zobowiqzuje sic do wykonania ustugi, o ktOrej mowa w § 2 w 
okresie obowi4zywania umowy w wymiarze 	godzin. 

2. Wykonawca ogwiadcza, 2e okreglone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z 

realizacjq przedmiotu zamOwienia. W przypadku °sob fizycznych wynagrodzenie zawiera wszystkie 
koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zannOwienia tqcznie z pochodnymi od wynagrodzenia 
obci42aj4cymi Zamawiajqcego 

3. Wynagrodzenie okrOone w § 3 ust. 1 Zamawiajqcy zaptaci po przedto2eniu faktury VAT/rachunku 
wystawionej/nego przez Wykonawcc. 

4. Faktura/rachunek powinna by6 wystawiona na: 
NABYWCA: Powiat Wyszkowski, Aleja RO2 2 , 07-200 Wyszkow, NIP 762 188 69 20, 
ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja RO2 2, 07-200 Wyszkow 

5. Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze/rachunku jest numerem wtakiwym do 

dokonywania rozliczeri na zasadach podzielonej ptatnoki („split payment") — Ustawa z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarow i usfug (Dz.U. z 2018 poz. 2174 z pOin. zm.)(dotyczy czynnych 
podatnikow VAT) 

6. Zaptata wynagrodzenia nastqpi w ciqgu 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku. 
7. Nale2nok z tytutu faktury/rachunku bcdzie ptatna przez Zamawiajqcego na rachunek bankowy 	r-1 

Wykonawcy o numerze 	 Ni 
8. Wykonawca zobowiqzuje sic dostarczat Zamawiajqcemu faktury VAT/rachunki do siedziby 

Zamawiajqcego. 
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9. W przypadku braku srodkow na koncie Projektu w wymaganym terminie ptatnoki, zaptata nastqpi 

niezwtocznie po otrzymaniu rzez Beneficjenta kolejnej transzy dotacji. 

10. Podstawq do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT/rachunku bedzie podpisany przez 
Zamawiajqcego (Lidera Szkolego) protokot odbioru ustugi potwierdzajqcy prawidtowok realizacji 

przedmiotu umowy. 

11. Niezrealizowanie petnego wymiaru godzin okrOonego w ust. 1 spowoduje proporcjonalne 

pornniejszenie naleinego wynagrodzenia. 

12. Zgodnie z trekiq Zapytania ofertowego, Zamawiajqcy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt 

zapewni sale szkoleniowe odpowiednio wyposa2one i dostosowane do potrzeb osOb z 

niepetnosprawnokia mi. 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiqzuje siq do: 

a) terminowego swiadczenia ustug szkoleniowych bedqcych przedmiotem niniejszej umowy 

z naleiytq starannokiq oraz czuwania nad prawidtowq realizacjq zawartej umowy, 

b) prowadzenia dokumentacji ustug szkoleniowych zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego do 

bie24cego informowania Zamawiajqcego o nieobecnoki osOb skierowanych przez 

Zamawiajqcego na szkolenie, nie stawieniu siq tych °sob na szkolenie lub tez ich rezygnacji 

z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania, 

c) dobrowolnego poddania sie kontroli ze strony Zamawiajqcego oraz wszelkich organow 
kontrolnych uprawnionych do przeprowadzania kontroli realizacji projektOw w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego WojewOciztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, tj. 

umaiwienia wgIqclu we wszystkie dokumenty zwiqzane, jak i niezwiqzane z realizacjq 

Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnoki wydatkow w Projekcie, 

w tyro dokumenty elektroniczne. 
2. W uzasadnionych przypadkach, w szczegtilnoki w razie zaistnienia niezale2nych od Wykonawcy 

okolicznoki uniemoiliwiajqcych przestrzeganie terminow realizacji ustug okreglonych 

w Zapytaniu ofertowym, Zamawiajqcy mote w formie pisemnej wyrazi6 zgode na odstqpienie od 

terminow realizacji tych ustug pod warunkiem ustalenia przez Strony nowego terminu. W takim 

przypadku Wykonawca nie zostanie obciq2ony karami umownymi okrOonymi w § 5 niniejszej 

umowy. 
3. Wykonawca jest zobowiqzany do prowadzenia dziatari informacyjno - promocyjnych w 

kaklorazowym miejscu realizacji ustug szkoleniowych w postaci co najmniej umieszczenia plakatu 

informujqcego o projekcie przekazanego przez Zamawiajqcego. 

4. Wykonawca jest zobowiqzany do przechowywania dokumentacji zwiqzanej z realizacjq ustug 

bedqcych przedmiotem niniejszej umowy, przez okres dwoch lat od dnia 31 grudnia roku 
nastepujqcego po ztozeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatkOw, w ktorym ujeto 

ostateczne wydatki dotyczqce zakoriczonego Projektu. Zamawiajqcy poinformuje Wykonawce 
o koricowym terminie przechowywania dokumentacji, w momencie uzyskania niniejszej informacji 

od Instytucji Poredniczqcej. 
5. Wykonawca zobowiqzany jest przechowywae dokumentacje zwiqzanq z realizacjq przedmiotu 

niniejszej umowy w sposob zapewniaj4cy dostepnok, poufnok i bezpieczeristwo. 

6. Wykonawca z chwilq akceptacji przez Zamawiajqcego materiatow szkoleniowych opracowanych 
przez Oferenta przenosi na Zamawiajqcego w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy, catog6 praw autorskich majqtkowych do tych2e materiatow, bez zadnych 
ograniczeri czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy 

polach eksploatacji, a w szczegolnoki: 

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworu — wytwarzanie dowolnq technikq, w tym 

drukarskq, reprograficznq, zapisu magnetycznego oraz technikq cyfrowq, 

b) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworu — wprowadzenie do obrotu, 
u2yczenia, najem oryginatu lub egzemplarzy utworu, 
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c) wprowadzania do obrotu ncAnikOw zapisOw wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, 

a takie publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworu lub z jego 

wykorzystaniem, 

d) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania utworu do pannigci komputerow i 

serwerOw sieci komputerowych, w tym ogOlnie dostgpnych w rodzaju Internet i udostqpniania 

ich uZytkownikom takich sieci, 

e) przekazywania lub przesytania utworu pomigdzy komputerami, serwerami i uZytkownikami 

(korzystajqcymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju srodkow i technik, 

f) publiczne udostgpnianie utworu, zarowno odptatne, jak i nieodptatne, w tym w trakcie 

prezentacji i konferencji oraz w taki sposOb, aby kaidy magt mied do niego dostgp w miejscu i 
w czasie przez siebie wybranym, w tym talde w sieciach telekomunikacyjnych 

i komputerowych lub w zwiqzku ze Swiadczeniem ustug telekomunikacyjnych, w tym rowniei 

- z zastosowaniem w tym celu ustug interaktywnych. 
7. Wykonawca wyraZa zgodg na dokonywanie przez Zamawiajqco wszelkich zmian, aktualizacji 

i uzupetnieri utworu — materiatow szkoleniowych. Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do 

opracowari) przystugiwad 	Zamawiajqcemu. Wykonawca wyraia zarazem zgodg na 

rozporzqdzanie i korzystanie z opracowari przez Zamawiajqcego. Wykonawca udziela niniejszym 

Zamawiajqcemu zezwolenia na wykonywanie zaleinych praw autorskich do opracowari, 

o ktOrych mowa w niniejszym przepisie oraz przenosi na Zamawiajqcego wytqczne prawo 

zezwalania na wykonywanie zaleinych praw autorskich. 

§ 5. 
1. Za nienaleiytq bqcli nieterminowq realizacjg ustug objqtych niniejszq umowq, Wykonawca zaptaci 

Zamawiajqcemu kary umowne w nastgpujgcej wysokoki: 

a) za organizacjg przez Wykonawcg warsztatu/zajg6 z wykorzystaniem materiatow, ktore nie 

zostaty zaakceptowane przez Zamawiajqcego — 20% wartoki wynagrodzenia Wykonawcy za 

organizacjg tego szkolenia, 

b) za niezorganizowanie przez Wykonawcg warsztatu/zajgd w terminie uzgodnionym z 

Zamawiajqcym (na podstawie wcz8niejszego Zlecenia Realizacji Szkolenia) — 100% wartoki 
wynagrodzenia Wykonawcy za organizacjg tego szkolenia, 

c) za nieterminowe dostarczenie Zamawiajqcemu przez Wykonawcg kompletnej dokumentacji 
szkoleniowej — 1% wartoki wynagrodzenia Wykonawcy za organizacjg danego warsztatuizajg6 

za kaZdy dzieri roboczy opoinienia w stosunku do terminu okreflonego w Zapytaniu 

ofertowym, 
d) za zorganizowanie przez Wykonawcg warsztatu/zajgd niezgodnie z warunkami okreglonymi 

w Zapytaniu ofertowym, umowie lub ofercie - 50% wartoki wynagrodzenia Wykonawcy za 
organizacjg tego warsztatu/zajg6. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za organizacjg danego warsztatu/zajgt dydaktyczno-wyrOwnawczych 
jest obliczane poprzez iloczyn ilosci godzin szkolenia i cenc za jedna godzing wskazanq w ofercie 

Wykonawcy. 

3. Zannawiajqcy zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji ustug szkoleniowych 

i procesu certyfikacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowoki w trakcie ich realizacji 
Zamawiajqcy okresli w formie pisemnej uchybienia oraz termin ich usunigcia przez Wykonawcg. 

4. Nie usunigcie przez Wykonawcg stwierdzonych uchybien we wskazanym zgodnie z ust. 3 terminie, 

mole spowodowad rozwiqzanie przez Zamawiajqcego niniejszej umowy w trybie 
natychmiastowym. 

§ 6. 
1. Osobq uprawniona do kontaktow w sprawach realizacji umowy jest: ze strony Zamawiajqcego: pani 	

CV 
 

Katarzyna Sutkowska 	
z 
0 

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja RO2 2, 07-200 WyszkOw, 
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telefon: 29 743 59 04 
email: k.sutkowska@powiat-wyszkowski.pl  

ze strony Wykonawcy: 

miejsce pracy: 	  

telefon: 
email: 

2. Osobg dziatajgcg w imieniu Zamawiajgcego jest Lider Szkolny. 
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 sg uprawnione do przekazywania i przyjmowania wszelkich uwag 

i zaleceri w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy. 

§ 7. 
1. Umowa mote zosta6 rozwigzana przez katclg ze stron z zachowaniem 1-miesigcznego 

wypowiedzenia. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Kaida zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewainotci. Zmiana danych 

Stron okretIonych w niniejszej umowy, jak rOwniet danych osOb wskazanych w § 6 umowy nie stanowi 

zmiany niniejszej umowy; Strona, ktorej zmiana to dotyczy jest obowigzana niezwtocznie powiadomiC 
drugg Strong o zmianie tych danych. Strony dopuszczajg motliwok zmiany niniejszej umowy w 

zakresie terminu, w ktorym Wykonawca ma realizowae swoje Swiadczenie objgte niniejszg umowg w 
przypadku, gdy bgdzie to uzasadnione zmianami w projekcie objgtym Umowg 

o dofinansowanie, ktOrej strong jest Zamawiajgcy. 

4. Wszelkie spory wynikajgce z umowy, strony poddajg pod rozstrzygnigcie sgdu wtakiwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego. 

5. Umowg sporzgdzono w dw6ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kaidej ze stron. 

§ 8. 
Do niniejszej umowy zatqczone zostaty nastgpujgce dokumenty, ktOre stanowig jej integralng czgS6 
i ktorych zapisy stosuje sig odpowiednio: 
1. Zapytanie ofertowe z dnia 	  

2. Kopia oferty ztoionej przez Wykonawcg w dniu 	  

ZAMAWIAJACY: 	 WYKONAWCA: 
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Zatqcznik Nr 6 do Nr 5/RPOWM/10.3.1/2019 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W ZWIAZKU Z ORGANIZACJA PRZETARGOW LUB ZAPYTAN OFERTOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych), dalej: „RODO", informujemy, ie: 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydujgcym o celach 

i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu 

Wyszkowskiego, z siedzibq przy Al. Ró2 2, 07-200 Wyszkow. NIP: 762188692. REGON: 

550668829. Kontakt z ADO jest moiliwy za pomoc4 poczty tradycyjnej, poczty mailowej: 

starostwo@powiat-wyszkowski.pl  lub pod numerem telefonu: 29 743-59-00. 

2. W Starostwie Powiatowym w Wyszkowie wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych 

Pani Karolina Sybilska, z ktorym mole Pani/Pan skontaktowa6 siq za pomocg adresu e-

mail: iod@odosc.pl  

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) prowadzenie postwowania o udzielenie zam6wienia lub zapytania ofertowego oraz 

ich archiwizacja; 

b) zawarcie i realizacja z Panig/Panem umowy cywilnoprawnej lub podjgcie dziatari na 

Pani/Pana 2gclanie przed zawarciem umowy; 

4. Pani/Pana dane osobowe 1304 przetwarzane: 

a) gdy jest to niezbqdne do wypetnienia 	obowigzku prawnego ci4i4cego na 

administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO); 

b) gdy jest to niezbqdne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit e) RODO); 

c) gdy jest to niezbqdne do ochrony Zywotnych interesow osoby, kt6rej dane dotyczq 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit d) RODO); 

d) w pozostatych przypadkach Pani/Pana dane osobowe s4 przetwarzane wytqcznie na 

podstawie wczeniej udzielonej zgody w zakresie i celu okreglonym w treki zgody 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO);. 

e) je2eli Pani/Pana dane osobowe INclq ujawniaty pochodzenie rasowe lub etniczne, 

poglqdy polityczne, przekonania religijne lub gwiatopogl4dowe, przynaleinok do 

zwiqzkow zawodowych, lub bqdq danymi genetycznymi, danymi biometrycznymi 

lub danymi dotycz4cymi zdrowia, seksualnoki lub orientacji seksualnej, 

przetwarzane bqc14 zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g), h) ,i) lub j) RODO. 

5. Przetwarzanie dany osobowych odbywa siq przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz innych przepisow 

prawa powszechnie obowiqzujqcego. 

6. Wymagamy podania przez Paristwa okrelonego zakresu danych osobowych, kt6ry jest: 
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a) niezbqdny, a by mac wykonad zadania nato2one na Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 

przez obowiqzujqce przepisy prawa lub wykonywania zadari realizowanych w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej, jak tee przetwarzad dane 

osobowe w celu zawarcia umowy. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

powszechnie obowiqzujqce przepisy, skutkowad bqdzie brakiem mo2liwoki podkcia 

dziatari w celu wtakiwego rozpatrzenia sprawy. Niepodanie danych w zakresie 

wymaganym do zawarcia umowy cywilnoprawnej, skutkowad bgdzie brakiem 

mo2liwoki podpisania umowy. 

b) dobrowolny w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa siq na 

podstawie zgody osoby, ktorej dane dotyczq. 

7. Gwarantujemy spetnienie Paristwa praw wynikajqcych z ogolnego rozporzqdzenia o ochronie 

danych - RODO. Aby skorzystad z poni2szych praw, proszq skontaktowad siq z Inspektorem 

Ochrony Danych za porednictwem adresu e-mail: iod@odosc.pl:  

a) zadania dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniqcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

c) przenoszenia swoich danych osobowych; 

d) cofniqcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wptywu na zgodnogd z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofniqciem. 

8. Jekeli uwaia Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa siq 

niezgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa dotyczqcymi ochrony danych osobowych, 

przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujqcego sig 

ochronq danych osobowych, tj. Prezesa Urzqclu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). 

9. Udostqpnianie danych osobowych przez Administratora odbywa siq na podstawie zawartych 

wcz8niej umow o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) 

oraz obowiqzujqcych przepisow prawa, ktore mogq naktadad na Administratora obowiqzek ich 

ujawnienia. Paristwa dane osobowe mogq byd udostqpniane: 

a) upowainionym z mocy prawa podmiotom — na udokumentowany wniosek; 

b) dostawcom systernaw IT, z ktorymi wspatpracuje Administrator — w celu utrzymania 

ciqgtoki oraz poprawnoki dziatania systemaw; 

c) podmiotom prowadzqcym dziatalnok pocztowq lub kurierskq — w celu dostarczenia 

korespondencji; 

10. Pani/Pana dane osobowe INclq przetwarzane przez okres obowiqzywania zawartej umowy 

oraz po zakoriczeniu obowiqzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach 

szczegolnych, w tym przez okres wymagany do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeri (3 

i 6 lat) oraz przez okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne, w szczegolnoki: 

Zaktad Ubezpieczeri Spotecznych oraz Urzqd Skarbowy. Co do zasady okres przechowywania 

danych osobowych wynika z jednolitego rzeczowego wykazu aktu Starostwa. 

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyraonej zgody bgclq przechowywane 

do czasu jej odwotania. Cofniqcie zgody nie ma wptywu na zgodnogd przetwarzania 

z obowiqzujqcym prawem, ktarego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniqciem. 

Administrator Danych Osobowych 
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Zoiqcznik Nr 7 do Nr 5/RPOWM/10.3.1/2019 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta w dniu 	2019 roku w Wyszkowie 

(zwana dalej — Unnowg Powierzenia) 

Powiatem Wyszkowskim, z siedzibq w Wyszkowie (07-200), przy Al. Rói 2, 

NIP: 7621886920, REGON: 550668829, reprezentowanym przez: 

Starostg Powiatu Wyszkowskiego — Jerzego 2u kowskiego, 

zwany w dalszej czOci „Administratorem" 

a 

z siedzibq w 	 , przy ul. 

NIP: 	 , REGON: ................. ........, reprezentowanym przez 

zwany w dalszej czqki „Podmiotem Przetwarzajqcym" lub „PrzetwarzajRcym" 

zwanymi dalej tqcznie „Stronami" lub ka2cla z osobna „Strong". 

§1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajqcemu dane osobowe 

do przetwarzania, w trybie art. 28 ogolnego rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej czqgci Umowy 

„Rozporzqdzeniem"), na zasadach, w zakresie i w celu okrelonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzajqcy zobowiqzuje sig przetwarza6 powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

niniejszq Umowq, Rozporzqdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego, 

kt6re chroniq prawa os6b, kt6rych dane dotyczq. 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Powierzone przez Administratora dane osobowe bqdq przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzajqcy wytqcznie w celu realizacji umowy nr ........ ............. . z dnia 	, na swiadczenie 

ustug szkoleniowych w zakresie warsztatow/zak6 dydaktyczno-wyrownawczych w ramach 

projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycjq w przysztok" w ramach 

Poddziatania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego 

Funduszu Spotecznego i bucl2etu paristwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Og Priorytetowa X Edukacja dia rozwoju regionu, 

Dziatanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziatanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow. 

2. Na mocy niniejszej Umowy Podmiot przetwarzajqcy bqdzie przetwarzat dane osobowe 

uczestnikow i uczestniczek warsztatowizajc6 dydaktyczno-wyrownawczych w ramach projektu 

Powiatu Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycjq w przysztog6" w nastqpujqcym 

zakresie: 

a) lmiq i nazwisko; 

b) Adres szkoty/placowki; 

do ktorych dos-NI) Podmiotowi Przetwarzajqcemu jest wymagany celem wykonania umowy 

nr 	 z dnia 	 

3. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzajqcemu do przetwarzania 

bqdzie miato charakter ciqgty i odbywk siq bqdzie w formie elektronicznej i papierowej poprzez 

wykonywanie wszystkich czynnoki uzasadnionych wykonywaniem i realizacjq zadari okrOonych 

w niniejszej Umowie. Zakres czynnoki wykonywanych na danych osobowych obejmuje: 

przechowywanie, przeglqdanie, wprowadzanie, modyfikowanie, opracowywanie, generowanie 

wydrukOw z danymi osobowymi, komisyjne usuniqcie danych, a takie inne czynnoki, ktore 

Podmiot przetwarzajqcy musi podejmowk celem zrealizowania przedmiotowej Umowy. 

4. Podmiot przetwarzajqcy bqdzie przetwarzat, powierzone mu dane osobowe zawarte 

w Iiscie uczestnikow i uczestniczek zakwalifikowanych do udziatu w projekcie Powiatu 

Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycjq w przysztok". 

§3 

Sposob wykonania Umowy 

1. Podmiot przetwarzajqcy chAtiadcza, Ze posiada zasoby infrastrukturalne, dowiadczenie 

oraz wiedzq, w zakresie umo±liwiajqcym naleZyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiqzujqcymi 

przepisami prawa, w szczegOlnoki, ie znane mu sq zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych 

osobowych wynikajqce z Rozporzqdzenia (RODO) oraz Ustawy. 

2. Podmiot przetwarzajqcy zobowiqzuje siq, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkow technicznych 

i organizacyjnych zapewniajqcych adekwatny stopieti bezpieczeristwa odpowiadajqcy ryzyku 

zwiqzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzqdzenia 

(RODO). 

3. Podmiot przetwarzajqcy zobowiqzuje siq doto2y6 naleZytej starannoki przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

4. Do wykonywania zobowiqzari wynikajqcych z postanowien niniejszej Umowy mom by6 

dopuszczone wytqcznie osoby posiadajqce stosowne pisemne upowainienia do przetwarzania 

danych osobowych oraz przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych przez Podmiot 

przetwa rzajqcy. 

5. Po zakoriczeniu realizacji umowy nr 	 z dnia 	, Podmiot przetwarzajqcy 

zobowiqzuje siq do usuniqcia wszelkich powierzonych mu na podstawie Umowy danych 

osobowych oraz ich kopii w terminie 14 dni od momentu powziqcia informacji o zakoriczeniu 

realizacji niniejszej Umowy, chyba ie wtakiwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazujq 

przechowywanie tych danych osobowych. 
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6. W miare maiwoki Podmiot przetwarzajqcy pomaga Administratorowi w niezbednym zakresie 

wywiqzywa6 sie z obowiqzku odpowiadania na Wania osoby, ktOrej dane dotyczq oraz 

wywiqzywania sie z obowiqzkow okreglonych w art. 32-36 Rozporzqdzenia (RODO). 

7. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych 

Podmiot przetwarzajqcy, bez zbednej zwtoki, jednak w miare maiwoki nie poiniej nii w ciqgu 24 

godzin od wykrycia naruszenia, zgtasza je Ad ministratorowi. Podmiot przetwarzajqcy bez wyrainej 

instrukcji Administratora nie bedzie powiadamiat o naruszeniu osOb, ktorych dane dotyczq ani 

organu nadzorczego. Podmiot przetwarzajqcy zobowiqzany jest przekaza6 co najmniej nastepujqce 

informacje: 

1) date i godzine zdarzenia (je0 jest znana; w razie potrzeby moZliwe jest okrOenie 

w przybli2eniu), 

2) date i godzine kiedy Podmiot przetwarzajqcy powziqt informacje o zdarzeniu; 

3) opis charakteru i okolicznoki naruszenia (w tym wskazanie, na czym polegato naruszenie, 

okrelenie miejsca, w ktorym fizycznie doszto do naruszenia, wskazanie notnikow, 

na ktorych znajdowaty sie dane bedqce przedmiotem naruszenia), 

4) kategorie i przybliZonq liczbe wpisow (rekordOw), ktOrych dotyczyto naruszenie, 

5) kategorie i przybli2onq liczbe osOb, ktorych dotyczyto naruszenie, 

6) opis potencjalnych konsekwencji i niekorzystnych skutkow naruszenia dla osob, ktorych dane 

dotyczq, 

7) opis srodkow technicznych i organizacyjnych, ktore zostaty lub majq byt zastosowane 

w celu ztagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutkOw naruszenia, 

8) imie, nazwisko i dane kontaktowe do osoby, od ktorej mozna uzyska6 wiecej informacji 

na temat zgtoszonego naruszenia. 

§4 

Prawo kontroli 

1. Administratorowi przystuguje, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h RODO, prawo kontroli 

czy srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajqcy przy przetwarzaniu, zabezpieczeniu czy 

niszczeniu danych objetych przekazanych mu na mocy niniejszej Umowy, spelniajq postanowienia 

Umowy, RODO, Ustawy oraz innych akt6w prawa powszechnie obowiqzujqcego w zakresie 

przetwarzania danych osobowych. 

2. Administrator zobowiqzuje sie do realizowania prawa kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzajqcego. Informacja o planowanej kontroli zostanie przekazana Podmiotowi 

przetwarzajqcemu na co najmniej 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku 

do piqtku z wytqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowanq kontrolq. 

3. Strony postanawiajq, ii realizacja uprawnien, o ktOrych mowa w ust. 1 nie bedzie mogta utrudnia6 

biekcej dziatalnoki Podmiotowi przetwarzajqcemu. 

4. Podmiot przetwarzajqcy zobowiqzany jest rownie2 do umoiliwienia przeprowadzenia 

przez wtakiwy organ administracji kontroli zgodnoki przetwarzania danych osobowych 

(powierzonych Podmiotowi przetwarzajqcemu do przetwarzania zgodnie z Umowq) 

z powszechnie obowiqzujqcymi przepisami. 

5. Podmiot przetwarzajqcy zobowiqzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie wskazanym przez Zleceniodawce, nie dtuiszym jednak nii 30 dni. 

6. Podmiot przetwarzajqcy zobowiqzuje sie niezwtocznie zawiadomiC Administratora o: 

a) kaidym prawnie umocowanym 2qcianiu udostepnienia danych osobowych wtakiwemu organowi 

panstwa, chyba Ze zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisow prawa, a szczegOlnoki 
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przepisOw postoowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnoki wszczqtego 

dochodzenia, 

b) kaklym nieupowa2nionym dostqpie do danych osobowych, 

c) kaidym 24claniu otrzymanym bezpogrednio od osoby, ktorej dane przetwarza, w zakresie 

przetwarzania dotyczqcych go danych osobowych, powstrzymujqc siq jednoczegnie 

od odpowiedzi na 24danie, chyba 2e zostanie do tego upowatniony przez Administratora. 

7. Podmiot przetwarzaj4cy zobowi4zany jest, bez zbqdnej zwfoki, powiadomi6 Administratora 

o wszelkich skargach, pismach, kontrolach organu nadzoru, postgpowaniach sqclowych 

i administracyjnych pozostajqcych w zwigzku z powierzonymi danymi osobowymi 

oraz udost4pnia6 Administratorowi wszelkq dokumentacjg z tym zwi4zan4. 

8. Jeieli Podmiot przetwarzajqcy poweimie wqtpliwoki, co do zgodnoki z prawem wydanych przez 

Administratora polecen lub instrukcji, Podmiot przetwarzajqcy natychmiast informuje 

Administratora o stwierdzonej wqtpliwoki (w sposOb udokumentowany i z uzasadnieniem), pod 

rygorem utraty mo2liwoki dochodzenia roszczeri przeciwko Administratorowi z tego tytutu. 

9. Planujgc dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Podmiot przetwarzajgcy ma 

obowivek zastosowa6 siq do wymogu projektowania prywatnoki, o ktorym mowa w art. 25 ust. 

1 RODO i ma obowiqzek z wyprzedzeniem informowae Administratora o planowanych zmianach w 

taki sposob i terminach, aby zapewniC Administratorowi realnq maiwok reagowania, jezeli 

planowane przez Podmiot przetwarzajgcy zmiany w opinii Administratora gro24 uzgodnionemu 

poziomowi bezpieczefistwa danych lub zwiqkszajg ryzyko naruszenia praw lub wolnoki osob, 

wskutek przetwarzania danych przez Podmiot przetwarzajqcy. 

§5 

Raportowanie 

1. Na wniosek Administratora, Podmiot przetwarzakcy udostonia wszelkie informacje niezbqdne 

do realizacji lub wykazania spetnienia obowiqzkOw wynikaj4cych z RODO. 

2. Informacji, o ktorych mowa w ust. 1, udziela siq w terminie 15 dni roboczych od dnia dorqczenia 

wniosku, z zastrze2eniem ust. 3. 

3. Jeieli wniosek, o ktOrym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowiqzku zgtoszenia naruszenia 

ochrony danych osobowych lub usuniqcia jego skutkaw, Podmiot przetwarzaj4cy udziela 

informacji w najbli2szym moiliwym terminie, nie po2niej nit w ciqgu 24 godzin 

od dorqczenia wniosku. 

§6 

Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych 

Strony postanawiajq, i2 Podmiot przetwarzajqcy nie jest uprawniony, bez wyra2enia uprzedniej zgody 

wyra2onej na piSmie przez Administratora, do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

powierzonych na mocy niniejszej Umowy innym podwykonawcom oraz innym podmiotom. 

§7 

Odpowiedzialnok Podmiotu przetwarzajqcego 

1. Podmiot Przetwarzajqcy jest odpowiedzialny za udostunienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z trekig Umowy, a w szczegolnoki za udostqpnienie powierzonych do 
Cr) 

przetwarzania danych osobom trzecim. W takim przypadku Administrator jest uprawniony do 

nato2enia kary umownej w wysokoki 50 000 it (stownie: piOdziesiqt tysiccy ztotych). Kara bgdzie 
cn 
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naleina Administratorowi bez koniecznoki wykazywania wysokoki poniesionej szkody przez 

Administratora. 

2. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w gwietle bezwzglqdnie obowiqzujqcych przepisow prawa 

- catkowita i tqczna odpowiedzialnok odszkodowawcza Podmiotu przetwarzajqcego wobec 

Administratora z tytutu niewykonania lub nienaleiytego wykonania niniejszej Umowy, w tym z 

tytutu niezgodnego z Umowq przetwarzania danych osobowych ograniczona jest wytqcznie 

do udokumentowanej szkody rzeczywistej Administratora. 

3. Ograniczenia, o ktorych mowa w ust. 1 powyiej nie odnoszq siq do ewentualnych roszczeri 

regresowych Administratora wzglqdem Podmiotu przetwarzajqcego w sytuacji, gdy Podmiot 

przetwarzajqcy okaie sig odpowiedzialny/wspOtodpowiedzialny za szkodg, ktorq poniosta osoba, 

ktorej dane dotyczq w wyniku naruszenia Rozporzqdzenia (RODO) oraz Ustawy, ale wytqcznie w 

takim zakresie, w jakim Podmiot przetwarzajqcy odpowiada za wyniktq szkodc, jako podmiot 

przetwarzajqcy dane osobowe na podstawie niniejszej Umowy. 

4. Administrator zobowiqzany jest ka2clorazowo do poinformowania Podmiotu przetwarzajqcego 

o kaidym 	zdarzeniu, 	kto re 	mogtoby 	sta nowi6 	podstawq 	zgloszenia 

przez Administratora roszczeri regresowych, o kthrych mowa w ust. 2 powy2ej w przypadku, gdy 

okolicznoki zdarzenia wskazujq na odpowiedzialnok/wspotodpowiedzialnok Podmiotu 

przetwarzajqcego w powstaniu szkody, a talde umoiliwi Podmiotowi przetwarzajqcemu 

odniesienie sib i wskazanie okolicznoki, ktOre wytqczajq obowiqzek naprawienia ewentualnej 

szkody przez Podmiot przetwarzajqcy jako podmiotu przetwarzajqcego. 

§8 

Czas obowiqzywania Umowy 

1. Umowa powierzenia wygasa z dniem wykonania, rozwiqzania, odstqpienia lub wyganiqcia 
wszystkich zobowiqzan wynikajqcych w Umowy, o ktorej mowa w §2 ust.1. 

2. W przypadku wystqpienia okolicznoki o ktOrych mowa w ust.1 Podmiot przetwarzajqcy 

zobowiqzuje siq niezwtocznie (nie pOiniej nie 14 dni) trwale usunq6 wszelkie powierzone dane 

osobowe w tym, skutecznie usun# je z nognikow elektronicznych pozostajqcych w jego dyspozycji. 
3. Powierzenie przetwarzania danych trwa do uptywu wyiej wskazanego terminu. 

4. Administrator ma prawo wypowiedzie6 Umowq, gdy Podmiot Przetwarzajqcy: 
a) wykorzystat dane osobowe w sposob niezgodny z Umowq, 
b) powierzyt wykonanie Umowy osobie trzeciej bez zgody Administratora, 
c) nie zaprzestat niewtakiwego przetwarzania danych osobowych w okreglonym przez 

Przetwarzajqcego terminie, 
d) zawiadomit o swojej niezdolnoki do wypetnienia Umowy. 

5. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora nie zwalnia Podmiotu Przetwarzajqcego 
od zaptaty ewentualnej kary umownej i odszkodowania. 

6. Jeieli jedna ze Stron raiqco narusza zobowiqzania wynikajqce z Umowy, druga Strona mole 

wypowiedzie6 Umowq ze skutkiem natychmiastowym oraz iqdae naprawienia szkody poniesionej 
na skutek takiego naruszenia. 

§9 

Zasady zachowania poufnoici 

N-1 

	

1. Podmiot przetwarzajqcy zobowiqzuje siq do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 	Cr) 
materiatem, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych 

0 

C.11 
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i od wspOtpracujgcych z nim os6b oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony 

czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne"). 

2. Podmiot przetwarzajqcy ogwiadcza, 2e w zwiqzku z zobowigzaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie INclq one wykorzystywane, ujawniane ani udostoniane 

bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu nie wykonanie Umowy, 

chyba ie koniecznok ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiqzujqcych przepisow 

prawa lub Umowy. 

§10 

Wynagrodzenie 

Strony postanawiaM, 2e wynagrodzenie za powierzenie przetwarzania danych osobowych 

przewidziane niniejszq Umowg zostato skalkulowane w ramach wynagrodzenia wynikajgcego 

z umowy o wspOtpracy. 

§11 

Postanowienia koricowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy powierzenia dokonywane bgclq w formie pisemnej pod 

rygorem niewainoki. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umowq powierzenia majq zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Zmiana danych adresowych Stron nie bcdzie uznawana za zmianq umowy, jednalde powinna by6 

pod rygorem niewa2noki przekazana drugiej Stronie w formie dokumentowej. 

4. Wszelkie zmiany, uzupetnienia lub rozwi4zanie niniejszej Umowy powinny by6 sporzgdzone w 

formie pisemnej przez nale2ycie upowainionych przedstawicieli Stron pod rygorem niewa2noki. 

5. Strony zgodnie c:Awiadczajq, 12 w przypadku sporow powstatych na tie realizacji Umowy 04(6 INclq 

do polubownego ich zatatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do zatatwienia sporu w powy2szy 

sposob, wtakiwym do jego rozstrzygniqcia bqdzie sqd powszechny wtakiwy dla siedziby 

Administratora. 

6. Umowq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach — po jednym dla kaidej 

ze stron. 

Administrator danych 	 Podmiot przetwarzaj4cy 
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