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Nazwa i adres oferenta 

Zwracam/y sift z proSbq o przedstawienie oferty na: 

Petnienie funkcji Zewnqtrznego Doradcy — Konsultanta doradztwa edukacyjno-zawodowego 

w zwiqzku z realizacjq projektu pn. „Nowe kompetencje inwestycjq w przysztok" 

wspotfinansowanego ze SrodkOw Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Spotecznego 

i buthetu paristwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewOdztwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, OS priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 

Dziatanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziatanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 

uczniow. 

Opis przedmiotu zarnowienia 

I.PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA jest petnienie funkcji Zewnqtrznego Doradcy — Konsultanta 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w okresie od wrzegnia 2019 r. do grudnia 2019 r. 

w wymiarze 120 godzin w ramach projektu pt. „Nowe kompetencje inwestycjq w przysztoSC": 

- 45 godzin w Zespole Szkot Nr 1 im. Marii Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie 

- 45 godzin w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie 

- 30 godzin w Zespole Szkot w Dtugosiodle. 

Zadaniem Zewnqtrznego Doradcy — Konsultanta doradztwa edukacyjno-zawodowego jest 

przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Zespole Szkot Nr 1 

im. Marii Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie, Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

„Kopernik" w Wyszkowie oraz Zespole SzkOt w Dtugosiodle w celu identyfikacji potrzeb szkOt 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, opracowanie oraz wdro2enie Planu 

Zewngtrznego Wsparcia dia kaZdej ze szkot w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

stworzenie sieci doradc6w oraz monitorowanie zadari z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

Zewnqtrzny Doradcy — Konsultant doradztwa edukacyjno-zawodowego jest to specjalista 

zewngtrzny (spoza szkoty) bezpoSrednio wspotpracujqcy z placowkq w realizacji 

zewnqtrznego wsparcia na poziomie powiatu. 

II. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIEA: 

1) Realizacja program6w zewngtrznego wsparcia szkot w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego na poziomie lokalnym obejmuje nastqpujqce etapy: 
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a) przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, w celu 

identyfikacji potrzeb szkoty w zakresie doradztwa edukacyjno — zawodowego, 

b) opracowanie Planu Zewngtrznego Wsparcia szkoty w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego przez Zewngtrznego Doradcq — Konsultanta doradztwa edukacyjno-

zawodowego, 

c) wdrolenie i realizacja Zewngtrznego Planu Wsparcia szkoty w zakresie doradztwa 

edukacyjno-zawodowego; 

d) tworzenie i rozwoj sieci doradcow edukacyjno —zawodowych oraz sieci instytucji; 

e) monitorowanie i ewaluacja zadan realizowanych w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego w szkotach i placowkach systemu oSwiaty. 

III. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje: 

1) Do obowiqzkow Zewnorznego Doradcy — Konsultanta doradztwa edukacyjno-

zawodowego nale2e6 bqdzie: 

a) przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Zespole Szkot Nr 

1 im. Marii Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie, Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

„Kopernik" w Wyszkowie oraz Zespole Szkot w Dtugosiodle w celu identyfikacji potrzeb 

szkoty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przy wsparciu osob zatrudnionych 

w w/w szkotach odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe, 

b) opracowanie na podstawie przeprowadzonej diagnozy Planu Zewngtrznego Wsparcia dla 

kaZdej z w/w szkot w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego we wspOtpracy z osobami 

zatrudnionymi w szkotach (odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe), 

Plan Zewngtrznego Wsparcia musi ScWe odpowiadaC na potrzeby kaZdej ze szkot. Plan 

powinien zawiera6 propozycje dziatan i rozwigzari ukierunkowanych na podniesienie jakoki 

ustug Swiadczonych w szkole lub placowce systemu oS"wiaty z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, czyli tzw. formy doskonalenia doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

Plan wsparcia szkoty powinien uwzglgdniaC koniecznok wykorzystania potencjatu i zasobow 

szkoty. Mrod realizatorow zadari okreglonych w planie wsparcia szkoty wyroZniC nale2y: 

kadrq szkoty, doradcow-konsultantow oraz instytucje zewntrzne wspierajqce szkolne 

doradztwo zawodowe (w tym poradnie psychologiczno — pedagogiczne, Ochotnicze Hufce 

Pracy, powiatowe urzqcly pracy). 

c) wdroenie i realizacja Planu Zewngtrznego Wsparcia w ka2clej z w/w szkot w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

Katalog dziatan mozliwych do zrealizowania w ramach planu wsparcia szkoty obejmuje:  

- udzielanie pomocy doradcom edukacyjno-zawodowym w organizowaniu szkolnych 

spotkari, konkursow itp. pogwiqconych doradztwu edukacyjno —zawodowemu; 

- wspotpracq przy organizacji spotkan poSwiqconych doradztwu edukacyjno-zawodowemu 
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z uczniami, rodzicami, radami pedagogicznymi, zespotami wychowawcow oraz 

przedstawicielami pracodawcow lub przedsiqbiorcow; 

- inicjowanie wspotpracy z zewnqtrznymi instytucjami wspierajqcymi szkolne doradztwo 

edukacyjno —zawodowe; 

- udostunianie informacji, np. o instytucjach zewnqtrznych wspierajqcych doradztwo 

edukacyjno—zawodowe, opisanych w mapie Iokalnej sieci doradztwa edukacyjno-

zawodowego lub moiliwokiach pozyskania materiatow z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego; 

- inicjowanie i koordynowanie konkursOw, konferencji i innych przedsiqwzic6 z dziedziny 

doradztwa edukacyjno-zawodowego o zasiqgu lokalnym, 

- wspieranie aktywnoki szkoly w grodowisku lokalnym poprzez udziat w targach szkolnych, 

organizacji lub udziale w tzw. drzwiach otwartych; 

- organizacja wspolnych warsztatow, spotkari oraz konferencji z udziatem przedstawicieli 

instytucji zajmujqcych siq doradztwem w powiecie, wtadz lokalnych, przedstawicieli 

pracodawc6w lub przedsiqbiorcow czy szkot wy2szych. 

d) stworzenie i rozwoj sieci doradcow edukacyjno —zawodowych oraz sieci instytucji. 

Dziatania zwiazane z tworzeniem i rozwoiem sieci doradcow edukacyjno — zawodowych  

i instytucji main na celu:  

- identyfikacjq os6b zajmujqcych siq problematykq doradztwa edukacyjno - zawodowego 

w szkotach, placowkach systemu owiaty i instytucjach danego powiatu; 

- inicjowanie i organizowanie przedsiqwziqe umoiliwiajqcych wymianq dowiadczeti osobom 

zainteresowanym doradztwem edukacyjno — zawodowym (dyrektorom, doradcom 

zawodowym, pedagogom, psychologom, nauczycielom); 

- podejmowanie dziatari integrujqcych srodowisko °sob zajmujqcych siq w szkotach i innych 

instytucjach problematykq doradczq; 

- budowanie wspotpracy osob odpowiedzialnych za doradztwo edukacyjno - zawodowe 

w powiecie; 

- organizacjq warsztatow dia cztonkow sieci doradcow edukacyjno — zawodowych z terenu 

powiatu, z uwzglqdnieniem problematyki doradztwa edukacyjno - zawodowego dia uczniow 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymianq informacji, np. o wydarzeniach 

powiatowych dotyczqcych doradztwa, informacji z regionalnego rynku pracy, oferty 

edukacyjnej szkot, badari i analiz dotyczacych lokalnego rynku pracy i dobrych praktyk, 

propagowanie dziatari doradczych. 

e) monitorowanie i ewaluack zadari realizowanych w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego w szkotach i placOwkach systemu owiaty (ankiety, rozmowy z uczestnikami 

projektu), kontrolq zgodnogci prowadzonych zadari z przepisami i regulacjami prawnymi. 

f) bezpogredniq wspolpracq z placOwkami biorqcymi udziat w projekcie w realizacji 
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zewnqtrznego wsparcia na poziomie powiatu, 

g) wspotpracq z zespotem zarzqdzajqcym projektem, 

h) do obowiqzkow doradcy - konsultanta naleiy zaplanowanie spotkari oraz czynny udziat 

poprzez prowadzenie spotkari merytorycznych w projekcie. 

Sporzqdzony w ramach zadania Zewnqtrzny Plan Wsparcia szkot opracowany zostanie przez 

zespot sktadajqcy siq z Zewngtrznego Doradcy oraz przy wsparciu osob zatrudnionych 

w w/w szkotach odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe, tj. 

- 8 nauczycieli z Zespotu Szkot Nr 1 im. Marii Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie, 

- 4 nauczycieli z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie, 

- 2 nauczycieli z Zespotu Szkot w Dtugosiodle. 

Plan ma bye stworzony dla ka±dej szkoty oddzielnie. Dokument musi miee objqtoge 

minimum 10 stron formatu A4 tekstu, dodatkowo mole zawierac tabele, wykresy oraz 

zdjqcia. Dokument zostanie przekazany Zamawiajqcemu w formie papierowej po 2 egz. na 

kaidq szkotc (z czego 1 egz. dla danej szkoty i 1 egz. do dokumentacji sprawy) oraz na jednej 

plycie CD w formacie PDF w terminie do dnia 30.11.2019r. 

W ramach prac z Zewngtrznym Doradcq odbgdzie sig min. po 5 spotkari roboczych w kaidej 

ze szkot z osobami zatrudnionymi odpowiedzialnymi za doradztwo zawodowe. Zewngtrzny 

Doradca przeprowadzi analizq wewnqtrznych dokumentow szkot, przeprowadzi wywiady 

z kadrq pedagogicznq oraz uczniami. 

Opracowanie Planu Zewnqtrznego Wsparcia dla szkot uczestniczqcych w projekcie 

(5 spotkari; okres realizacji: IX 2019 — XI 2019). 

1. 2) Spotkania lokalnej sieci doradcow zawodowych (min 1 spotkanie; okres realizacji: IX 

2019 — XI 2019). 

W celu opracowania i wdroienia Zewnqtrznego Planu Wsparcia doradca zobowiqzany jest 

do przeprowadzenia wsparcia zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz wytycznymi 

Zamawiajqcego. 

IV. WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEF (CPV) 

Oznaczenie przedmiotu zamerwienia wedtug CPV: — 80000000-4 — Ustugi edukacyjne 
i szkoleniowe 

V. WARUNKI UDZIAtU W POSTkPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA ICH 

OCENY. 

Do postgpowania nie majq zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamowieri publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poin. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8, 

poniewa2 wartok zamowienia nie przekracza wyraionej w ztotych rownowartoki kwoty 

30 000 euro. 

Do udziatu w postqpowaniu mom przystqpie Wykonawcy, ktorzy dysponujq potencjatem 
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i doSwiadczeniem niezbecinym do wykonywania zadari okrOonych w "Opisie przedmiotu 

zamowienia" oraz spetniajq tqcznie poniZsze warunki: 

Wymagania wobec osoby petnigcej funkcje Zewnetrznego Doradcy — Konsultanta doradztwa 

edukacyjno-zawodowego: 

1) Wyksztatcenie wy2sze pedagogiczne lub psychologiczne. 

2) Potwierdzone zawiadczeniem od pracodawcy zatrudnienie w poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, 	powiatowej 	placowce 	doskonalenia 	nauczycieli, 	w 	centrum 	ksztatcenia 

praktycznego, centrum ksztatcenia ustawicznego lub centrum ksztatcenia zawodowego. 

3) Min. 5-letnie dogwiadczenie zawodowe, w tym min. 3-letnie dc6Atiadczenie w realizacji 

zadan z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

4) Znajomok problematyki rynku pracy, w szczegolnoki na terenie powiatu wyszkowskiego 

i wojewodztwa mazowieckiego (udziat w min. 2 projektach dotyczqcych rynku pracy). 

5) Znajomok charakteru pracy placOwek oSwiatowych (wspOtpraca z min. 2 placowkami 

c:wiatowymi w przeciggu ostatnich 5 lat od daty publikacji zannowienia do sktadania ofert). 

6) Autorstwo/wspotautorstwo 	diagnoz, 	raportOw i 	sprawozdari 	z zakresu 	poradnictwa 

pedagogicznego lub doradztwa zawodowego (min. 2 dokumenty). 

VI. KRYTERIA 	OCENY 	OFERT, 	INFORMACJA 	0 	WAGACH 	PUNKTOWYCH 	LUB 

PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGOLNYCH KRYTERIOW OCENY OFERT, OPIS 

SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPELNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY 

OFERTY. 

Opis 	kryteriOw, 	ktorymi 	Zamawiajqcy 	bedzie 	kierowat sie 	przy wyborze oferty 	wraz 

z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert. Zamawiajqcy bedzie oceniat tylko 

oferty niepodiegajqce odrzuceniu. 

Lp. Kryteria Waga 

1 Catkowita cena ofertowa brutto (C) 60 

2 Wiedza i doSwiadczenie (W) 40 

Sposob przyznawania punktow ofertom wg podanych w tabeli wag 

1) Kryterium Nr 1- Cena (C) 

Najnizsza cena oferty brutto 

	 x 60 = ilok pkt 

Cena badanej oferty brutto 

2) Kryterium nr 2 — Wiedza i dcAwiadczenie — 40 pkt: 

Wykonawca musi posiada6 wiedze i doSwiadczenie do wykonania zamOwienia tj. wykazaC, Ze 

stworzyt/wspottworzyt 	diagnozy, 	raporty 	lub 	sprawozdania 	z 	zakresu 	poradnictwa 

pedagogicznego lub doradztwa zawodowego (min. 2 dokumenty): 

- Stworzenie/wspottworzenie 2 diagnoz, raportow lub sprawozdari z zakresu poradnictwa 
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pedagogicznego lub doradztwa zawodowego - 20 pkt 

- Stworzenie/wspottworzenie 3 diagnoz, raportow lub sprawozdari z zakresu poradnictwa 

pedagogicznego lub doradztwa zawodowego - 30 pkt 

- Stworzenie/wspottworzenie 4 i wivej diagnoz, raportow lub sprawozdari z zakresu 

poradnictwa pedagogicznego lub doradztwa zawodowego - 40 pkt 

Punktacja kdzie przyznawana na podstawie deklaracji zawartych w Formularzu ofertowym. 

Obliczenia dokonywane kclq z doktadnoSciq do dwOch miejsc po przecinku. Ocena koricowej 

Iiczby punktOw nastqpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt. 

Za ofertq najkorzystniejszq uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwy2szq liczk punktow 

wyliczonq jako sump punktow uzyskanych w powy2szych kryteriach wg wzoru: 

Pn = Cn + Wn 

Gdzie: 

P n — koricowa Iiczba punktow przyznana n-tej ofercie 

C n — Iiczba punkt6w w kryterium nr 1— cena przyznana ofercie n 

W n - Iiczba punk-tow w kryterium nr 2 — wiedza i dogwiadczenie przyznany ofercie n 

JeZeli nie mo2na wybra6 oferty najkorzystniejszej , poniewa2 dwie lub wigcej ofert 

przedstawia taki sam bilans punktowy ceny i wiedzy oraz dowiadczenia, Zamawiajqcy 

sporod tych ofert wybierze ofert z niZszq cenq. 

Uwaga:  

1) Oferent musi przedstawie ogwiadczenie o statusie podatnika VAT. 

VII. TERMIN SKLADANIA OFERT. 

Termin ztolenia oferty: do dnia 16.08.2019 r. do godz. 09.00. Decyduje data i godzina 

wptywu. 

VIII. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY. 

Realizacja zarnowienia nastzpi w okresie IX 2019 r. — XII 2019 r. w kaZdej z wymienionych 

szkOt: 

- 45 godzin w Zespole Szkot Nr 1 im. Marii Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie, 

- 45 godzin w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie, 

- 30 godzin w Zespole Szkot w Dtugosiodle. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Oferta winna byC ztozona na Formularzu oferty, stanowiqcym Zatqcznik nr 1 do 

Zapytania ofertowego. 

a. zatqcznik nr 1— formularz oferty, 

b. zatqcznik nr 2 — oSwiadczenie wraz z zaSwiadczeniem od pracodawcy 

o zatrudnieniu 

c. zatqcznik nr 3 — wzor umowy, 

d. zatqcznik nr 4 — °going klauzulg informacyjnq, 

e. zatqcznik nr 5 —wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

f. Ogwiadczenie o statusie podatnika VAT 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszloge" 
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2. Miejsce sktadania ofert: 

Oferte mozna:  

a) przestae e-mailem na adres: fundusze@powiat-wyszkowski.p1; 

b) przestae faxem na numer 29 743-59-33; 

c) zto2ye w siedzibie Zamawiajacego: Biuro Projektu, Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, 

Aleja Ró2 2, 07-200 Wyszkow, pokoj nr 4; 

d) przesiae pocztq na adres: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Roi 2, 

07-200 Wyszkow w terminie do dnia16.08.2019 r. do godz.9°°. 

Starostwo Powiatowe czynne w godzinach:  

- poniedziatek 8.00- 16.00, 

- wtorek 8.00 — 18.00, 

- 5roda — piqtek 8.00-16.00. 

3. Dokumenty sq sktadane w formie oryginatu lub kopii powiadczonej za zgodnok 

z oryginatem przez Wykonawce. Zamawiajqcy mote 2qclae przedstawienia oryginatu lub 

notarialnie powiadczonej kopii dokumentu wytqcznie wtedy, gdy ztozona przez Wykonawce 

kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wqtpliwoki co do jej prawdziwoki. 

4. Wykonawca mote zto2ye jednq oferte zawierajqcq jednq cene. 

5. Cena musi bye podana w poiskich ztotych z doktadnokiq do dwoch miejsc po przecinku. 

Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawce muszq zostae wliczone w cene. 

6. Oferte sktada sip, pod rygorem niewa2noki w formie pisemnej. 

7. Oferta musi bye przygotowana w jezyku polskim, pisemnie na papierze przy uzyciu 

techniki pisarskiej pozostawiajqcej trwate slady (maszyna do pisania, drukarka 

komputerowa, dtugopis itp.). 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany (rownie2 to przy uZyciu korektora) w ofercie, w tym 

w zatqcznikach, muszq bye wtasnorecznie podpisane przez osobe upowa2nionq do 

podpisania oferty. 

9. Wymaga sie, aby ka2cla zatqczona do oferty kopia wymaganego dokumentu byta 

pcAwiadczona za zgodnok z oryginatem (na ka2dej stronie zawierajqcej trek) przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upowaZnionego do podpisania oferty. 

10. Koszt przygotowania i zto2enia oferty obciq2a jedynie Wykonawce. 

11. Oferte na1e2y zto2ye w trwale zamknietych opakowaniach (kopertach), 

nieprzezroczystych uniemo2liwiajqcych przypadkowe otwarcie i zapoznanie sip z jej trekiq 

przed uptywem terminu sktadania ofert. Wykonawca zamieki ofert w zamknietym 

opakowaniu oraz oznaczy jq nastepujqcym tekstem: 

Oferta w postgpowaniu prowadzonym w ramach Zapytania ofertowego na 
Petnienie funkcji Zewngtrznego Doradcy — Konsultanta doradztwa edukacyjno- 

zawodowego 
w zwiqzku z realizacjq projektu 

pn. „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszloie" 
- nie otwierae przed dniem 16 sierpnia 2019 r. przed godz. 09:15. 

12. Oferta powinna bye zapakowana tak, aby jej rozpakowanie w kancelarii nie 

spowodowato naruszenia oferty wtakiwej. Nie zastosowanie sip do tego zalecenia mote 

spowodowae zapoznanie sie z trekiq oferty przed terminem sktadania ofert z winy le2qcej 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przysztok" 
wspOlfinansowany przez (Mk. Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego i bud2ent paristwa. 
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po stronie Wykonawcy. 

13. W ofercie naleZy podaa catkowitq cene oferty brutto za wykonanie przedmiotu 

zamowienia. 

14. Podana w ofercie cena musi uwzglqdniaC wszystkie wymagania Zamawiajqcego okrelone 

w opisie przedmiotu zamowienia, obejmowa6 wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca 

z tytutu naleZytego oraz zgodnego z umowq i obowiqzujqcymi przepisami wykonania 

przedmiotu zamowienia. 

15. Oferty ztoZone po terminie nie loqclq rozpatrywane. 

16. Oferty niekompletne nie podlegajq uzupetnieniu. 

17. Oferty niezgodne z trekiq zapytania ofertowego podlegajq odrzuceniu. 

18. Wykonawca mote przed uptywem terminu sktadania ofert zmienie lub wycofaC swojq 

oferte. 

19. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postgpowania bez podania 

przyczyny. 

20. Termin zwiqzania ofert ustala siq na okres 30 dni. 

X. WARUNKI PLATNOSCI. 

1. NaleZnak za wykonane zamowienia rozliczana bgdzie po zatwierdzeniu i wdroleniu 

przedtoZonego Planu Zewnqtrznego Wsparcia danej szkoty w oparciu o stworzonq diagnozg, 

karty czasu pracy w danym miesiqcu oraz sprawozdania wraz z dokumentacje fotograficznq. 

2. Rachunek naleZy wystawi6 na: 

Nabywca - Powiat Wyszkowski, Aleja R62 2, 07-200 Wyszkow, NIP 762 18 86 920 

Odbiorca — Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja 1162 2, 07-200 Wyszkow 

3. Zaptata za ustugq dokonana bqdzie na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie 

rachunku za wykonanie przedmiotu zamowienia, pfatne przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania rachunku. Ustalony sposob rozliczania i ptatnoki 

ulega odpowiedniej zmianie (przesuniqciu), w przypadku nie przekazania na czas Srodkow 

przez instytucjc dofinansowujqcq realizacjq projektu. 

XI. POZOSTAtE INFORMACJE. 

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie 

prawidtowoki realizacji zamowienia przez osoby wskazane przez Zamawiajqcego oraz 

Instytuck Zarzqdzajqcq i Instytuck Pc&edniczqcq oraz inne instytucje uprawnione do 

kontroli realizacji projektow wspotfinansowanych w ramach Unii Europejskiej. 

2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do rejestracji prac prowadzonych w ramach projektu 

(tj. filmowania, nagrywania audio, fotografowania). 

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo wgIqclu do dokumentow Wykonawcy zwiqzanych 

z realizowanq ustugq, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji 

niniejszego projektu, do korica ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu 

dokumentow. 

4. Wykonawca w ofercie wskaZe osobq z imienia i nazwiska, ktora bqdzie petnita funkcA 

Zewnqtrznego Doradcy — Konsultanta doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

5. Na Zamawiajqcego przeniesione zostanq autorskie prawa majqtkowe do materiatOw 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przysziosY" 
wspolfinansowany przez [Mk,  Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego i bud±etu potistwa. 
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wytworzonych przez Zewnqtrznego Doradcq — Konsultanta doradztwa edukacyjno-

zawodowego w ramach projektu tj. utworOw stanowiqcych przedmiot niniejszego 

zamowienia oraz udzielone zostang mu zezwolenia do wykonywania wobec nich praw 

zaleinych. 

6. Zamawiajqcy powiadomi Wykonawcq, ktoremu udzieli zamowienia, o terminie i miejscu 

zawarcia umowy, telefonicznie lub pocztq elektronicznq. 

7. Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca zawart umowg na warunkach zawartych 

w zatqczniku nr 3 — Umowa - wzOr. 

8. W przypadku uchylania siq Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiajqcy zastrzega 

moiliwoSe podpisania umowy z nastqpnym w kolejnoki z rankingu ofert Wykonawc4. 

9. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postoowania bez podania przyczyny. 

10. Osobq uprawnionq do porozumiewania siq z Wykonawcami jest: 

Pani Katarzyna Sutkowska 

tel. (0-29) 743 -59- 04 

e-mail: fundusze@powiat-wyszkowski.pl  

Zafqczniki: 

a. zatqcznik nr 1—formularz oferty, 

b. zatqcznik nr 2 — ogwiadczenie wraz z zagwiadczeniem od pracodawcy 

o zatrudnieniu, 

c. zatqcznik nr 3 — wzor umowy, 

d. zatqcznik nr 4 — ogolna klauzula informacyjna, 

e. zatqcznik nr 5 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przysziok" 
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Zatqcznik nr 1 do Zapytania ofertowego Nr 
6/RPOWM/10.3.1/2019 

Wykonawca: 

Nazwa: 	  

Adres: ul. 	  miejscowok 	  

kod pocztowy  	 wojewodztwo 	  

REGON 	  

NIP 	  

tel. 	  

fax 	  

Internet: http:// 	  

e-mail 	 

OF ERTA 

W zwigzku z prowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego w oparciu 

o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2018r. 
poz. 1986 z poin. zm.) na wykonanie zamowienia pn. „Pelnienie funkcji Zewnqtrznego 

Doradcy — Konsultanta doradztwa edukacyjno-zawodowego", w okresie od wrzegnia 
2019 r. do grudnia 2019 r. w ramach projektu „Howe kompetencje inwestycjq w przysztoge' 

wspotfinansowanego ze grodkow Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Spotecznego i 
budZetu paristwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Og priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 
Dziatanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziatanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 
uczniow., sktadam ofertq na wykonanie w/w zamowienia: 

120 h x stawka godzinowa w zt brutto = 120 h x .............................. zt brutto = 

za tqcznq kwotq brutto   zt 

(stownie: 	  

w tym kwota netto .................................................................. zt 

(stownie• 	  

podatek VAT w wysokoki   % tj. ................................................... zt 

(stownie: 	  

Uwaga do °sob fizycznych:  
W przypadku Ofert skiadanych przez osoby fizyczne nie prowadzqce dziatalno§ci gospodarczej 
zaoferowana cena powinna uwzgledniae wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiajqcy w zwiqzku 
z udzieleniem zamowienia (wszystkie obcigienia publicznoprawne, w tym zaliczki na Ubezpieczenia 
spoleczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek). Z osobq fizycznq zawarta zostanie umowa zlecenie. 

1. Ogwiadczam, ze powyisza cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiaj4cy 
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przysztok" 
wspoifinansowany przez Unig Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i bud2etu paristwa. 
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2. Wwiadczam, ie zapoznatem siq z Zapytaniem ofertowym otrzymanym od Zamawiajgcego 

i nie wnoszq do niego iadnych zastrzeieri. 

3. Ogwiadczam, ie akceptuk warunki ptatnogci okrOone przez Zamawiajgcego w Zapytaniu 

Ofertowym przedmiotowego postoowania. 

4. Ogwiadczam, ie uzyskatem wszelkie informacje niezbcdne do prawidtowego 

przygotowania i zto2enia niniejszej oferty. 

5. Wwiadczam, ie zapoznatem siq z postanowieniami umowy, okreonymi w Zapytaniu 

Ofertowym, Ogolnq klauzulq informacyjng, wzorem umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych i zobowiqzuk siq, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszq ofertg, na warunkach okreglonych w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. 

6. Ogwiadczamy, pod groibq odpowiedzialnoki karnej, ie zatqczone do niniejszej oferty 

dokumenty opisujq stan faktyczny i prawny, aktualny na dzieri sktadania ofert. 

7. Ogwiadczam, ie posiadam niezbqdnq wiedzq z zakresu obowiqzku przestrzegania zasady 

rownoki szans kobiet i mqiczyzn oraz niedyskryminacji. 

IntegraIng czggciq oferty sq zat4czniki: 

	 , dnia 	  2019 r. 

podpisy osob uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy 

lub petnomocnik lub osoby fizycznej 

sktadajqcej ofert 

Projekt „Nowe kornpetencje inwestycjq w przyszfok" 
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Zaigcznik nr 2 do Zapytania ofertowego Nr 6/RPOWM/10.3.1/2019 

imiq i nazwisko 
	

miejscowok, data 

Ogwiadczenie 

Ogwiadczam, ii ja niiej podpisany/-a spetniam wymagania jako osoba petnigcej funkcjg 

Zewnetrznego Doradcy — Konsultanta doradztwa edukacyjno-zawodowego okreglone 

w dziale V. Warunki udziatu w postwowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny, 

oraz w dziale III. Zakres przedmiotu zarnowienia obejmuje, tj.: 

Poziom wyksztalcenia 

Nazwa ukoticzonej uczelni 

wyiszej, kierunku studiow 
i specjalnoici 

Posiadam zatrudnienie 

w poradni psychologiczno-
pedagogicznej/ powiatowej 

placeiwce doskonalenia 
nauczycieli/ centrum 

ksztatcenia praktycznego/ 
centrum ksztatcenia 
ustawicznego/ centrum 
ksztatcenia zawodowego.1  

Podac nazwe miejsca, 
w ktorym posiadam 
zatrudnienie 

Podac forme zatrudnienia 

(np. umowa o prace, umowa 
cywilnoprawna)Z 

1  Nieodpowiednie skreilid 
2  Naleiy dotqczyd do oferty Zawiadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu w poradni psychologiczno-

pedagogicznej/ powiatowej placowce doskonalenia nauczycieli/ centrum ksztatcenia praktycznego/ centrum 

ksztatcenia ustawicznego/ centrum ksztatcenia zawodowego 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszlok" 
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Liczba lat doSwiadczenia 

zawodowego 

Liczba lat dogwiadczenia 

zawodowego w realizacji 

zadari z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego 

Liczba projektow 

dotyczqcych rynku pracy, 

w ktorych bratem/-am udziat 
wraz ze wskazaniem nazw 

tych projektow i terminow 

ich realizacji 

Liczba placowek 

oSwiatowych, z ktorymi 
wspotpracowatem/-am 

w przeciqgu ostatnich 5 lat 

od daty publikacji 

zamowienia wraz ze 
wskazaniem nazw tych 

placowek i terminami 
wspotpracy 

Liczba dokumentow — 
diagnoz, raportow 
i sprawozdari z zakresu 
poradnictwa zawodowego, w 
ktorych jestem autorem / 
wspotautorem wraz ze 

wskazaniem ich tytutow 

podpis osoby sktadajqcej cpwiadczenie 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszloge" 
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Zatqcznik nr 3 do Zapytania ofertowego Nr 6/RPOWM/10.3.1/2019 

Umowa Nr .........../2019 — wzor 

zawarta w dniu 	 2019 roku w Wyszkowie pomiedzy Powiatem Wyszkowskim, 

ul. Aleja Ro2 2, 07-200 WyszkOw, reprezentowanym przez Kierownika Referatu ds. 

Pozyskiwania Srodkow Zewnetrznych i Zamowieri Publicznych Starostwa Powiatowego 

w Wyszkowie — Paniq Marie Chmieliriskq jako Kierowniczke Projektu nr RPMA.10.03.01-14-

b/367/18 na podstawie Uchwaty Nr 25/87/2019 Zarzqclu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 

maja 2019 r. w sprawie upowaZnienia Kierownika Referatu ds. Pozyskiwania Srodkow 

Zewnetrznych i ZarnOwien Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie do sktadania 

ogwiadczen woli zwiqzanych z realizacjq projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Nowe 

kompetencje inwestycjq w przyszloge" w ramach Poddziatania 10.3.1 Doskonalenie 

zawodowe uczniow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 wspotfinansowanego ze grodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego 

i buthetu paristwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1% Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 

Dziatanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziatanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 

uczniow 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego Anny Anuszewskiej, 

zwanym w dalszej cz6ci umowy „Zleceniodawcq" 

a 

reprezentowang przez: 

zwanym w dalszej cz6ci umowy „Zleceniobiorcq", 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych 

(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z po2n. zm.) . 

§ 1 

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do petnienia funkcji Zewnqtrznego 	Doradcy 	— 

Konsultanta doradztwa edukacyjno-zawodowego w okresie od wrzegnia 2019 r. do grudnia 

2019 r. w wymiarze 120 godzin w ramach projektu „Nowe kompetencje inwestycjq 

w przysztok" wspotfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu 

Spotecznego i buthetu paristwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa X Edukacja dla rozwoju 

regionu, Dzialanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziatanie 10.3.1 Doskonalenie 

zawodowe uczniow zgodnie z opisem przedmiotu zarnowienia zawartym w zapytaniu 

ofertowym z dnia 07.08.2019 r. oraz swojg ofertq z dnia .......................................... 

2. Zleceniobiorca zrealizuje umowe w wymiarze 120 godzin w podziale na: 

a) 45 godzin w Zespole Szkot Nr 1 im. Marii Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie, 

b) 45 godzin w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie, 

c) 30 godzin w Zespole Szkot w Dtugosiodle, 

3. Zadaniem Zewnetrznego Doradcy — Konsultanta doradztwa edukacyjno - zawodowego jest 

przeprowadzenie 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszto§e" 
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diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Zespole Szkot Nr 1 im. Marii 

Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie, Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" 

w Wyszkowie oraz Zespole SzkOt w Dtugosiodle w celu identyfikacji potrzeb szkot w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, opracowania oraz wdrolenia Planu Zewnqtrznego 

Wsparcia dla kaZdej ze szkot w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, stworzenia 

sieci doradcow oraz monitorowania zadari z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

4. Do obowiqzkow Zleceniobiorcy naleiy: 

a) przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Zespole SzkOt 

Nr 1 im. Marii Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie, Centrum Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie oraz Zespole Szkot w Dtugosiodle w celu identyfikacji 

potrzeb szkoty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przy wsparciu osob 

zatrudnionych w w/w szkotach odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe, 

b) opracowanie na podstawie przeprowadzonej diagnozy Planu Zewnqtrznego Wsparcia dla 

ka2clej z w/w szkot w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego we wspOtpracy z osobami 

zatrudnionymi w szkotach (odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe). 

c) wdrolenie i realizacja Planu Zewnqtrznego Wsparcia w kaZdej z w/w szkot w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

d) stworzenie i rozwoj sieci doradcOw edukacyjno —zawodowych oraz sieci instytucji, 

e) monitorowanie i ewaluacja zadan realizowanych w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego w szkotach i placowkach systemu cAwiaty (ankiety, rozmowy z uczestnikami 

projektu), kontrola zgodnoki prowadzonych zadari z przepisami i regulacjami prawnymi, 

f) bezporednia wspotpraca z placOwkami biorqcymi udziat w projekcie w realizacji 

zewnqtrznego wsparcia na poziomie powiatu, 

g) wspotpraca z zespoteni zarzqdzajqcym projektem, 

h) wtakiwe prowadzenie dokumentacji pracy i podejmowanych dziatari (sktadanie 

comiesiqcznych kart czasu pracy), 

i) do obowiqzkow konsultanta nale2y zaplanowanie spotkari oraz czynny udziat poprzez 

prowadzenie spotkan merytorycznych w projekcie. 

5. Zleceniobiorca sporzqdzi Zewnqtrzny Plan Wsparcia szkOt przy wsparciu ()sob 

zatrudnionych w w/w szkotach odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe, tj. 

- 8 nauczycieli z Zespotu Szkot Nr 1 im. Marii Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie, 

- 4 nauczycieli z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie, 

- 2 nauczycieli z Zespotu Szkot w Dtugosiodle. 

6. Zewnqtrzny Plan Wsparcia szkot zostanie stworzony dla kaZdej szkoty oddzielnie. 

Dokument musi mie6 objqtok minimum 10 stron formatu A4 tekstu, dodatkowo mote 

zawiera6 tabele, wykresy oraz zdjqcia. 

7. Zewnqtrzny Plan Wsparcia szkot zostanie przekazany Zleceniodawcy w formie papierowej 

po 2 egz. na ka2clq szkotq (z czego 1 egz. dla danej szkoty i 1 egz. do dokumentacji sprawy) 

oraz na jednej plycie CD w formacie PDF w terminie do dnia 30.11.2019 r. 

8. W ramach prat z Zewnqtrznym Doradcq Zleceniobiorca zorganizuje min. po 5 spotkari 

roboczych w kaZdej ze szkOt z osobami zatrudnionymi odpowiedzialnymi za doradztwo 

zawodowe. Zewnqtrzny Doradca przeprowadzi analizq wewnqtrznych dokumentow szkot, 

przeprowadzi wywiady z kadrq pedagogicznq oraz uczniami: 
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- Opracowanie Planu Zewnqtrznego Wsparcia dia szkOt uczestniczqcych w projekcie 

(5 spotkafi; okres realizacji: IX 2019 — XI 2019). 

- Spotkania lokalnej sled doradcow zawodowych (min 1 spotkanie; okres realizacji: IX 2019 —

XI 2019). 

9. W celu opracowania i wdroienia Zewnqtrznego Planu Wsparcia doradca zobowiqzany jest 

do przeprowadzenia wsparcia zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz wytycznymi 

Zamawiajqcego. 

10. Zleceniobiorca we wtasnym zakresie ponosi koszty zwiqzane z realizacjq ustugi. 

§2 

1. Zleceniobiorca otrzyma tqczne wynagrodzenie w wysokoki 	  zt netto 

(stownie• 	 ) plus podatek VAT w wysokoki 

	  zt. Co tqcznie stanowi 	  zt brutto (stownie: 

	 ). 

2. Zleceniobiorca ogwiadcza, 2e okreglone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty 

zwiqzane z realizacjq przedmiotu zamowienia. 

3. Wyptata wynagrodzenia za wykonanq ustugg nastqpi w formie przelewu na wskazany 

przez Zleceniobiorcg rachunek bankowy w ciqgu 30 dni od dnia dorgczenia przez 

Zleceniobiorcq rachunku. Ustalony sposob rozliczania i ptatnoki ulega odpowiedniej zmianie 

(przesuniqciu), w przypadku nie przekazania na czas grodkow przez instytucjg 

dofinansowujqcq realizacjq projektu. 

4. Podstawq do wystawienia rachunku jest przedto2enie i wdro2enie Planu Zewngtrznego 

Wsparcia danej szkoty w oparciu o stworzonq diagnom karty czasu pracy w danym 

miesiqcu oraz sprawozdanie i dokumentacjq fotograficznq. 

5. Rachunek powinien by6 wystawiona na: 

NABYWCA: Powiat Wyszkowski, Aleja 1162 2 , 07-200 Wyszkow, NIP 762 188 69 20. 

ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja R62 2, 07-200 Wyszkow. 

6. Zleceniodawca ogwiadcza, 2e jest ptatnikiem podatku od towarow i ustug i posiada NIP. 

7. Zleceniobiorca cwiadcza, ie jest/nie jest ptatnikiem podatku od towarow i ustug 

i posiada NIP(wtakiwe podkreglie) 

§ 3. 

1. Zleceniodawca mote odstqpi6 od umowy w nastoujqcych przypadkach: 

a. je2eli Zleceniobiorca nie podjqt wykonania obowiqzkow wynikajqcych z niniejszej umowy 

lub przerwat ich wykonanie z przyczyn leiqcych po stronie Zleceniobiorcy, w okresie 

dtuiszym nit 14 dni; 

b. w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznoki powodujqcej, ie wykonanie umowy nie 

leiy w interesie publicznym, czego nie mo2na byto przewidzie6 w chwili zawarcia umowy; 

2. Odstqpienie od umowy wymaga formy pisemnej i winno by6 dokonane w terminie 10 dni 

od powzigcia informacji o okolicznokiach stanowiqcych podstawq do odstqpienia. 

§4 

1. Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne: 

1) w wysokoki 5% wartoki brutto przedmiotu umowy z tytutu niewykonania lub 

nienaleiytego jego wykonania; 

2) w wysokoki 30% wartoki brutto przedmiotu umowy, w przypadku rozwiqzania 

umowy z powodu okolicznoki, za ktore odpowiada Wykonawca; 
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2. Strony zastrzegajq moiliwok dochodzenia odszkodowania przenoszqcego wysokok ww. 

kar umownych. 

§5 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ............................. do .............................. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagajq dia swej wainogci formy pisemnej pod rygorem 

niewainoki. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszq unnowq bqdq miaty zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiqzujqce w danym zakresie. 

4. Ewentualne spory mogqce wynikn46 w toku realizacji niniejszej umowy strony poddajq 

pod rozstrzygniqcie Sqdu wtakiwego miejscowo ze wzglqdu na siedzik Zleceniodawcy. 

5. Zleceniobiorca zobowiqzuje siq do powiadamiania Zleceniodawcy w terminie 14 dni 

o ka2dej zmianie adresu, nazwy oraz wszelkich zmianach zwiqzanych z jego statusem 

prawnym. 

6. Zleceniodawca zastrzega sobie, ie pisma kierowane do Zleceniobiorcy na ostatni znany 

mu adres uwaia siq za skutecznie dorgczone z dniem powtornego zawiadomienia 

o moiliwosci odbioru pisma, albo zwrotu przez pocztq z adnotacjq o nieskutecznoki 

dorqczenia. 

7. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa egzemplarze 

otrzymuje Zleceniodawca oraz jeden — Zleceniobiorca 

Zleceniodawca 	 Zleceniobiorca 
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SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOT. DZIAI.AN  ZEWKTRZNEGO DORADCY — 

KONSULTANTA DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 

w ramach projektu „Nowe kompetencje inwestycjg w przysztoSa" wspotfinansowanego ze 

§rodkow Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Spotecznego i buciZetu paristwa w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewOdztwa Mazowieckiego na lata 2014- 

2020, Os priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Dziatanie 10.3 Doskonalenie 

zawodowe, Poddziatanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow. 

1. Realizacja programow zewnetrznego wsparcia szkot w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego na poziomie lokalnym obejmuje nastepujqce etapy: 

a) przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, 

w celu identyfikacji potrzeb szkoty w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego; 

b) opracowanie planu zewnetrznego wsparcia szkoty w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego przez doradcow-konsultantow; 

c) wdro2enie i realizacja planu wsparcia szkoty w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego; 

d) tworzenie i rozwOj sieci doradcow edukacyjno —zawodowych oraz sieci instytucji; 

e) monitorowanie i ewaluacja zadari realizowanych w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego w szkotach i placowkach systemu c:iaty. 

2. Do obowiqzkOw Wykonawcy nale2e6 bedzie: 

a) przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Zespole Szkot 

Nr 1 im. Marii Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie, Centrum Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie oraz Zespole Szkot w Dtugosiodle w celu identyfikacji 

potrzeb szkoty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przy wsparciu °sob 

zatrudnionych w w/w szkotach odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe, 

b) opracowanie na podstawie przeprowadzonej diagnozy Planu Zewnetrznego Wsparcia dla  

kazdej z w/w szkot w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego we wspOtpracy z osobami  

zatrudnionymi w szkotach (odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe).  

Plan Zewnetrznego Wsparcia musi gc0e odpowiada6 na potrzeby kaZdej ze szkot. Plan 

powinien zawiera6 propozycje dziatari i rozwiqzari ukierunkowanych na podniesienie jakoki 

ustug swiadczonych w szkole lub placowce systemu ciwiaty z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, czyli tzw. formy doskonalenia doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

Plan wsparcia szkoty powinien uwzgledniaC koniecznok wykorzystania potencjatu 

i zasobOw szkoty. Mrod realizatorow zadari okre§lonych w planie wsparcia szkoty wyro2niC 

nale2y: kadre szkoty, doradcow-konsultantow oraz instytucje zewnetrzne wspierajqce 

szkolne doradztwo zawodowe (w tym poradnie psychologiczno — pedagogiczne, Ochotnicze 

Hufce Pracy, powiatowe urzedy pracy). 

c) wdrolenie i realizacja Planu Zewnetrznego Wsparcia w kazdej z w/w szkot w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
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Katalog dziatari moiliwych do zrealizowania w ramach planu wsparcia szkoty obejmuje: 

- udzielanie pomocy doradcom edukacyjno-zawodowym w organizowaniu szkolnych 

spotkari, konkursow itp. pogwiqconych doradztwu edukacyjno —zawodowemu; 

- wspotpracq przy organizacji 	spotkari 	pogwiqconych 	doradztwu 	edukacyjno- 

zawodowemu z uczniami, rodzicami, radami pedagogicznymi, zespotami wychowawcow oraz 

przedstawicielami pracodawcow lub przedsiqbiorcow; 

- inicjowanie wspotpracy z zewnorznymi instytucjami wspierajqcymi szkolne doradztwo 

edukacyjno —zawodowe; 

- udostonianie informacji, np. o instytucjach zewnqtrznych wspierajgcych doradztwo 

edukacyjno —zawodowe, opisanych w maple Iokalnej sled doradztwa edukacyjno -

zawodowego lub moiliwogciach pozyskania materiatow z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego; 

- inicjowanie i koordynowanie konkursow, konferencji i innych przedsiqwziqd 

z dziedziny doradztwa edukacyjno -zawodowego o zasiqgu lokalnym, 

- wspieranie aktywnoki szkoty w srodowisku lokalnym poprzez udziat w targach szkolnych, 

organizacji lub udziale w tzw. drzwiach otwartych; 

- organizacja wspolnych warsztatow, spotkari oraz konferencji z udziatem przedstawicieli 

instytucji zajmujqcych siq doradztwem w powiecie, wtadz lokalnych, przedstawicieli 

pracodawcow lub przedsigbiorcow czy szkot wy2szych. 

d) stworzenie i rozwoj sieci doradcow edukacyjno —zawodowych oraz sieci instytucji  

Dziatania zwiqzane z tworzeniem i rozwojem sieci doradcOw edukacyjno — zawodowych 

i instytucji majq na celu: 

- identyfikack osob zajmujqcych siq problematykg doradztwa edukacyjno - zawodowego 

w szkotach, placowkach systemu c6iviaty i instytucjach danego powiatu; 

- inicjowanie i organizowanie przedsiqwz* umo2liwiajqcych wymianq dogwiadczeri osobom 

zainteresowanym doradztwem edukacyjno — zawodowym (dyrektorom, doradcom 

zawodowym, pedagogom, psychologom, nauczycielom); 

- podejmowanie dziatari integrujqcych srodowisko osob zajmujqcych siq w szkotach i innych 

instytucjach problematykq doradczq; 

- budowanie wspotpracy osob odpowiedzialnych za doradztwo edukacyjno - zawodowe 

w powiecie; 

- organizacja warsztatow dia cztonkow sieci doradcow edukacyjno — zawodowych 

z terenu powiatu, z uwzglgdnieniem problematyki doradztwa edukacyjno - zawodowego dia 

uczniow ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymianq informacji, np. 

o wydarzeniach powiatowych dotyczqcych doradztwa, informacji z regionalnego rynku 

pracy, oferty edukacyjnej szkot, badari i analiz dotyczqcych lokalnego rynku pracy 

i dobrych praktyk, propagowanie dziatari doradczych. 

e) monitorowanie i ewaluacja zadari realizowanych w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego w szkotach i placowkach systemu ogwiaty (ankiety, rozmowy z uczestnikami 

projektu), kontrola zgodnogci prowadzonych zadari z przepisami i regulacjami prawnymi. 

f) bezpogrednia wspotpraca z placowkami biorqcymi udziat w projekcie w realizacji 

zewnqtrznego wsparcia na poziomie powiatu, 

g) wspotpraca z zespotem zarzqdzajqcym projektem 
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h) wtagciwe prowadzenie dokumentacji pracy i podejmowanych dziatari (sktadanie 

comiesiqcznych sprawozdari i kart czasu pracy). 

i) do obowiqzkow konsultanta naleiy zaplanowanie spotkari oraz czynny udziat poprzez 

prowadzenie spotkari merytorycznych w projekcie. 

3. Sporzqdzony w ramach zadania Zewnqtrzny Plan Wsparcia szkot opracowany zostanie 

przez zespot sktadajqcy siq z Zewnqtrznego Doradcy oraz przy wsparciu osob zatrudnionych 

w w/w szkotach odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe, tj. 

- 8 nauczycieli z Zespotu Szkot Nr 1 im. Marii Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie, 

- 4 nauczycieli z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie 

- 2 nauczycieli z Zespotu Szkot w Dtugosiodle 

Plan ma by6 stworzony dla kaklej szkoty oddzielnie. Dokument musi mie6 objqtog6 minimum 

10 stron formatu A4 tekstu, dodatkowo mole zawierac tabele, wykresy oraz zdjqcia. 

Dokument zostanie przekazany Zamawiajqcemu w formie papierowej po 2 egz. na ka±dq 

szkotq (z czego 1 egz. dia danej szkoty i 1 egz. do dokumentacji sprawy) oraz na jednej *de 

CD w formacie PDF w terminie do dnia 30.11.2019 r. 

4. W ramach prat z Zewnqtrznym Doradcq odbqdzie siq min. po 5 spotkari roboczych 

w ka2clej ze szkot z osobami zatrudnionymi odpowiedzialnymi za doradztwo zawodowe. 

Zewnqtrzny Doradca przeprowadzi analizq wewnqtrznych dokumentow szkot, przeprowadzi 

wywiady z kadrq pedagogicznq oraz uczniami: 

- Opracowanie Planu Zewnqtrznego Wsparcia dia szkot uczestniczqcych w projekcie 

(5 spotkari; okres realizacji: IX 2019 — XII 2019). 

- Spotkania Iokalnej sieci doradcow zawodowych (min 1 spotkanie; okres realizacji: IX 2019—

XI 2019). 
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wspoifinansowany przez (Mk Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spatecznego i budiew paristwa. 



Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

kv)4zowSze. 
serce Polski 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Spoteczny 

* • * 
• • 

• • 
• • 

Zatqcznik Nr 2 do Umowy Nr .........../2019 — wzor 

I. Miesiqc 

II. Imie 

III. Projekt: 

1. 

IV. Czaspracy 

V. taczna 

VI. Pelny 

Miesieczna ewidencja 
w ramach 

I rok 

i nazwisko: 

Tytul projektu 

Wnioskodawca 

Nr projekt 

Stanowisko 

Forma zatrudnienia 

Wymiar czasu pracy 

i zadania wykonywane 

godzin pracy pracownika zatrudnionego 
umowy nr 	  zawartej w dniu 	  

w projekcie 

"Nowe kompetencje Inwestycjq w przysztoit" 

Powiat Wyszkowski 

RPMA.10.03.01-14-b367/18 1 

4ecerdobiorca 

Umowa 

przez pracownika na rzecz projektu 

DzIen 
mieslaca 

Godziny (od - 
do) 

Opis zadan wykonywanych na rzecz lub w ramach projektu 

Liczba 
godzln 

w projekcIe 

OGOLEM godzin w miesiacu w projekcie 

lloilt godzln przepracowana w ramach projekcie 

wymiar czasu pracy w miesiacu (w godzinach) 

Podpis pracownika 

Podpis Kierowniczki projektu 

Fundusze 
Europejskie 	ti,e4zowsze. 	Unia Europejska 

Europejski Fundusz Spoterzny 
Program Regionalny 	 scree Polskl 
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Zaigcznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

Nr 6/RPOWM/10.3.1/2019 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W ZWIPZKU Z ORGANIZACJA PRZETARGOW LUB ZAPYTAF OFERTOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych), dalej: „RODO", 

informujemy, ie: 

	

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

i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu 

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

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

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

	

2. 	W Starostwie Powiatowym w Wyszkowie wyznaczony zostat lnspektor Ochrony 

Danych Pani Karolina Sybilska, z ktorym mole Pani/Pan skontaktowac siq za pomocq 

adresu e-mail: iod@odosc.pl  

	

3. 	Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) prowadzenie postqpowania o udzielenie zam6wienia lub zapytania ofertowego oraz 

ich archiwizacja; 

b) zawarcie i realizacja z Paniq/Panem umowy cywilnoprawnej lub podjqcie dziatari na 

Pani/Pana 2qdanie przed zawarciem umowy; 

	

4. 	Pani/Pana dane osobowe bqclq przetwarzane: 

a) gdy jest to niezbqdne do wypetnienia 	obowiqzku prawnego ciq2qcego na 

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

b) gdy jest to niezbcdne 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 iywotnych interesow osoby, ktOrej dane dotyczq 

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

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

podstawie wczegniej udzielonej zgody w zakresie i celu okrOonym w tregci zgody (zgodnie 

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

e) jeieli Pani/Pana dane osobowe bqdq ujawniaty pochodzenie rasowe lub etniczne, 

poglqdy polityczne, przekonania religijne lub gwiatopoglqdowe, przynale2nog6 do 

zwiqzkow zawodowych, lub bqdq danymi genetycznymi, danymi biometrycznymi lub 

danymi dotyczqcymi zdrowia, seksualnoki lub orientacji seksualnej, przetwarzane bqdq 

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 zamOwieri 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 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz innych 

przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego. 

	

6. 	Wymagamy podania przez Paristwa okreglonego zakresu danych osobowych, ktOry 
jest: 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszloge" 
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a) niezbcdny, aby m6c wykonad zadania natoione na Starostwo Powiatowe 

w Wyszkowie przez obowiqzujqce przepisy prawa lub wykonywania zadari realizowanych 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej, jak tei przetwarzad 

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

powszechnie obowiqzujqce przepisy, skutkowad bcdzie brakiem mo2liwoki podjccia dziatafi 

w celu wtakiwego rozpatrzenia sprawy. Niepodanie danych w zakresie wymaganym do 

zawarcia umowy cywilnoprawnej, skutkowad bcdzie brakiem moiliwosci podpisania umowy. 

b) dobrowolny w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sic 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 sic 

z Inspektorem Ochrony Danych za pogrednictwem adresu e-mail: iod@odosc.pl:  

a) iqdania dostcpu 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, kt6rego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnicciem. 

8. 	JeZeli uwaZa Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych przez Administratora 

odbywa sic niezgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa dotyczqcymi ochrony danych 

osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmujqcego sic ochronq danych osobowych, tj. Prezesa Urzcdu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. 	Udostqpnianie danych osobowych przez Administratora odbywa sic na podstawie 

zawartych wczeniej 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 mom bya udostqpniane: 

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

b) dostawcom systemow IT, z ktorymi wspotpracuje Administrator — w celu utrzymania 

ciqgtoki oraz poprawnoki dziatania systemow; 

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

korespondencji; 

10. 	Pani/Pana dane osobowe bcclq 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 wyraionej zgody lacclq 

przechowywane do czasu jej odwotania. Cofniccie zgody nie ma wptywu na zgodnogd 

przetwarzania z obowiqzujqcym prawem, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnicciem. 

Administrator Danych Osobowych 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszioge 
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Zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego 

Nr 6/RPOWM/10.3.1/2019 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta w dniu 	 2019 roku w Wyszkowie 

(zwana dalej — Umowq Powierzenia) 

Powiatem Wyszkowskim, z siedzibq w Wyszkowie (07-200), przy A1.1162 2, NIP: 7621886920, 

REGON: 550668829, 

reprezentowanym przez: 

Starostc Powiatu Wyszkowskiego — Jerzego Zukowskiego, 

zwany w dalszej czqSci „Administratorem" 

a 

	 , z siedzibq w 	 , przy ul. 	 , 

NIP: 	 , REGON: 	 , 

reprezentowanym przez 

zwany w dalszej cz6ci „Podmiotem Przetwarzajqcym" lub „Przetwarzajqcym" 

zwanymi dale] tqcznie „Stronanni" 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 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ()sob 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 

czOci Umowy „Rozporzqdzeniem"), na zasadach, w zakresie i w celu okreSlonym 

w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzajqcy zobowi4zuje sig przetwarza6 powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszq Umowq, Rozporzqdzeniem oraz z innymi przepisami prawa 

powszechnie obowiqzujqcego, ktore chroniq prawa °sob, ktorych dane dotyczq. 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Powierzone przez Administratora dane osobowe bqclq przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzajqcy wytqcznie w celu realizacji umowy nr 	  z dnia 	, na 

petnienie funkcji Zewnqtrznego Doradcy — Konsultanta doradztwa edukacyjno-

zawodowego w zwiqzku z realizacjq projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Nowe 

kompetencje inwestycjq w przysztog6" w ramach Poddziatania 10.3.1 Doskonalenie 

zawodowe uczniow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przysztok" 
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Fundusze 
Europejskie 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 wspoffinansowanego ze Srodkow Europejskiego 

Funduszu Spotecznego i buthetu pahstwa w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Dziatanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziatanie 

10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow. 

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

uczniow i uczennic oraz kadry pedagogicznej szkOt uczestniczqcych w programach 

zewnqtrznego wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego ramach projektu 

Powiatu Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycjq w przysztok" 

w nastqpujacym zakresie: 

a) i nazwisko; 

b) Adres szkoty/placowki; 

do ktorych dostqp Podmiotowi Przetwarzajacemu jest wymagany celem wykonania 

umowy nr 	 z dnia 	 

3. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzajacemu 

do przetwarzania bqdzie miato charakter ciagty i odbywa6 sig bgdzie w formie 

elektronicznej i papierowej poprzez wykonywanie wszystkich czynnoki uzasadnionych 

wykonywaniem i realizacjq zadari okrelonych w niniejszej Umowie. Zakres czynnoki 

wykonywanych 

na danych osobowych obejmuje: przechowywanie, przegladanie, wprowadzanie, 

modyfikowanie, opracowywanie, generowanie wydrukow z danymi osobowymi, 

komisyjne usuniqcie danych, a tak2e inne czynnoki, ktore Podmiot przetwarzajacy musi 

podejmowa6 celem zrealizowania przedmiotowej Umowy. 

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

w programach zewnetrznego wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 

w ramach projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycjq 

w przysztok". 

§3 

Sposob wykonania Umowy 

1. Podmiot przetwarzajacy ogwiadcza, 2e posiada zasoby infrastrukturalne, dowiadczenie 

oraz wiedzq, w zakresie umo2liwiaj4cym nale2yte wykonanie Umowy, w zgodzie 

z obowiqzujacymi przepisami prawa, w szczegolnoki, 2e znane mu sa zasady 

przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikajqce z Rozporzqdzenia (RODO) 

oraz Ustawy. 

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiqzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkow 

technicznych 

i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopieh bezpieczetistwa odpowiadajqcy 

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

Rozporzadzenia (RODO). 

Projekt „Nowe kotnpetencje inwestycjq w przyszlok" 
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3. Podmiot przetwarzajqcy zobowiezuje sie dotoiye naleiytej starannoki przy 

przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 

4. Do wykonywania zobowiezari wynikajqcych z postanowieri niniejszej Umowy mom bye 

dopuszczone wytqcznie osoby posiadajece stosowne pisemne upowa2nienia do 

przetwarzania danych osobowych oraz przeszkolone z zakresu ochrony danych 

osobowych przez Podmiot przetwarzajgcy. 

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

zobowiezuje sie do usuniecia wszelkich powierzonych mu na podstawie Umowy danych 

osobowych oraz ich kopii w terminie 14 dni od momentu powziecia informacji 

o zakoriczeniu realizacji niniejszej Umowy, chyba ie wtakiwe przepisy prawa krajowego 

lub unijnego nakazuje przechowywanie tych danych osobowych. 

6. W miare moiliwosci Podmiot przetwarzajqcy pomaga Administratorowi w niezbednym 

zakresie wywiezywae sie z obowiqzku odpowiadania na iqdania osoby, ktorej dane 

dotyczq oraz wywiqzywania sie z obowiezkow okreglonych w art. 32-36 Rozporzedzenia 

(RODO). 

7. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych 

osobowych Podmiot przetwarzajgcy, bez zbednej zwtoki, jednak w miare moiliwosci nie 

poiniej ni2 w ciegu 24 godzin od wykrycia naruszenia, zglasza je Administratorowi. 

Podmiot przetwarzajecy bez wyrainej instrukcji Administratora nie bedzie powiadamial 

o naruszeniu os6b, ktorych dane dotyczq ani organu nadzorczego. Podmiot 

przetwarzajqcy zobowigzany jest przekazae co najmniej nastepujece informacje: 

1) date i godzin zdarzenia (jegli jest znana; w razie potrzeby moiliwe jest okreglenie 

w przybliieniu), 

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

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

naruszenie, okreglenie miejsca, w ktorym fizycznie doszto do naruszenia, wskazanie 

nognikow, 

na kt6rych znajdowaty sie dane bedgce przedmiotem naruszenia), 

4) kategorie i przybliionq liczbe wpis6w (rekordow), kt6rych dotyczyto naruszenie, 

5) kategorie i przybliiong liczbe °sob, ktorych dotyczyto naruszenie, 

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

dane dotyczq, 

7) opis grodkOw technicznych i organizacyjnych, ktore zostaty lub maje bye zastosowane 

w celu ztagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutkow naruszenia, 

8) imie, nazwisko i dane kontaktowe do osoby, od ktorej moina uzyskae wiecej informacji 

na temat zgtoszonego naruszenia. 

§4 

Prawo kontroli 

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

czy grodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajAcy przy przetwarzaniu, 

zabezpieczeniu czy niszczeniu danych objetych przekazanych mu na mocy niniejszej 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przysztok" 
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Umowy, spetniajq postanowienia Umowy, RODO, Ustawy oraz innych aktow prawa 

powszechnie obowiqzujqcego w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

2. Administrator zobowiqzuje sig 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 

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

kontrolq. 

3. Strony postanawiajq, iz realizacja uprawnieri, o ktorych mowa w ust. 1 nie bqdzie mogta 

utrudniad bieiqcej dziatalnoki Podmiotowi przetwarzajqcemu. 

4. Podmiot przetwarzajqcy zobowiqzany jest rownik do umozliwienia przeprowadzenia 

przez wtasciwy organ administracji kontroli zgodnoki przetwarzania danych osobowych 

(powierzonych Podmiotowi przetwarzajqcemu do przetwarzania zgodnie z Umowq) 

z powszechnie obowiqzujqcymi przepisami. 

5. Podmiot przetwarzajqcy zobowiqzuje siq do usuniqcia uchybieri stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Zleceniodawcq, nie dtuiszym jednak nie 30 dni. 

6. Podmiot przetwarzajqcy zobowiqzuje siq niezwtocznie zawiadomid Administratora o: 

a) ka2dym prawnie umocowanym 2qclaniu udostqpnienia danych osobowych wtakiwemu 

organowi paristwa, chyba ie zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisow 

prawa, a szczegolnoki przepisow postoowania karnego, gdy zakaz ma na celu 

zapewnienia poufnoki wszczqtego dochodzenia, 

b) ka2clym nieupowknionym dostqpie do danych osobowych, 

c) kkdym iqdaniu otrzymanym bezpogrednio od osoby, ktorej dane przetwarza, w zakresie 

przetwarzania dotyczqcych go danych osobowych, powstrzymujqc siq jednoczegnie 

od odpowiedzi na 2qdanie, chyba ie zostanie do tego upowainiony przez Administratora. 

7. Podmiot przetwarzajqcy zobowiqzany jest, bez zbqdnej zwtoki, powiadomid 

Administratora 

o wszelkich skargach, pismach, kontrolach organu nadzoru, postoowaniach sqdowych 

i administracyjnych pozostajqcych w zwiqzku z powierzonymi danymi osobowymi 

oraz udostqpniad Administratorowi wszelkq dokumentack z tym zwiqzanq. 

8. Je2eli Podmiot przetwarzajqcy poweimie wqtpliwoki, co do zgodnoki z prawem 

wydanych przez Administratora poleceri lub instrukcji, Podmiot przetwarzajqcy 

natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wqtpliwoki (w sposob 

udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty mozliwosci dochodzenia 

roszczeri przeciwko Administratorowi z tego tytutu. 

9. Planujqc dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Podmiot przetwarzajqcy ma 

obowiqzek zastosowad siq do wymogu projektowania prywatnoki, o ktorym mowa 

w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiqzek z wyprzedzeniem informowad Administratora 

o planowanych zmianach w taki sposob i terminach, aby zapewnid Administratorowi 

realnq moiliwok reagowania, jeieli planowane przez Podmiot przetwarzajqcy zmiany 

w opinii Administratora gro2q uzgodnionemu poziomowi bezpieczeristwa danych lub 

zwiqkszajq ryzyko naruszenia praw lub wolnoki °sob, wskutek przetwarzania danych 

przez Podmiot przetwarzajqcy. 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszio§e" 
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§5 

Raportowanie 

1. Na wniosek Administratora, Podmiot przetwarzajqcy udostonia wszelkie informacje 

niezbqdne do realizacji lub wykazania spetnienia obowiqzkow wynikajqcych z RODO. 

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

dorqczenia wniosku, z zastrzezeniem ust. 3. 

3. Je2eli wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowiqzku zgtoszenia 

naruszenia ochrony danych osobowych lub usuniqcia jego skutkow, Podmiot 

przetwarzajqcy udziela informacji w najbliiszym moiliwym terminie, nie pOiniej ni2 

w ciqgu 24 godzin od dorqczenia wniosku. 

§6 

Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych 

Strony postanawiajq, i2 Podmiot przetwarzajqcy nie jest uprawniony, bez wyraienia 

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 przetwarzakcego 

1. Podmiot Przetwarzajqcy jest odpowiedzialny za udostunienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z trekiq Umowy, a w szczegolnoki za udostqpnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobom trzecim. W takim przypadku 

Administrator jest uprawniony do natoienia kary umownej w wysokoki 50 000 zt 

(stownie: piq6dziesiqt tysiqcy ztotych). Kara bqdzie naleina Administratorowi bez 

koniecznoki wykazywania wysokoki poniesionej szkody przez Administratora. 

2. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w swietle 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 

roszczefi regresowych Administratora wzglqclem Podmiotu przetwarzajqcego w sytuacji, 

gdy Podmiot przetwarzajqcy oka2e sig odpowiedzialny/wspotodpowiedzialny za szkock 

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 szkok, jako podmiot przetwarzajqcy dane osobowe na podstawie niniejszej 

Umowy. 

4. Administrator zobowiqzany jest ka2clorazowo do poinformowania Podmiotu 

przetwarzajqcego o ka2clym zdarzeniu, ktore mogtoby stanowic podstawq zgtoszenia 

przez Administratora roszczen regresowych, o ktorych mowa w ust. 2 powy2ej 

w przypadku, 	gdy okolicznoki 	zdarzenia wskazujq na odpowiedzialnok/ 
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wspotodpowiedzialnok Podmiotu przetwarzajqcego w powstaniu szkody, a takie 

umaiwi Podmiotowi przetwarzajqcemu odniesienie siq i wskazanie okolicznoki, ktore 

wytqczajq obowiqzek naprawienia ewentualnej szkody przez Podmiot przetwarzajqcy 

jako podmiotu przetwarzajqcego. 

§8 

Czas obowiRzywania Umowy 

1. Umowa powierzenia wygasa z dniem wykonania, rozwiqzania, odstqpienia lub 

wygagniqcia wszystkich zobowiqzari 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 nit 14 dni) trwale usunqe wszelkie powierzone 

dane osobowe w tym, skutecznie usunqd je z nognikow elektronicznych pozostajqcych 

w jego dyspozycji. 

3. Powierzenie przetwarzania danych trwa do uptywu wyiej wskazanego terminu. 

4. Administrator ma prawo wypowiedzied Umowq, gdy Podmiot Przetwarzajqcy: 

a) wykorzystat dane osobowe w spos6b 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 ra24co narusza zobowiqzania wynikajqce z Umowy, druga Strona 

mole wypowiedzied Umowq ze skutkiem natychmiastowym oraz iqdad naprawienia 

szkody poniesionej na skutek takiego naruszenia. 

§9 

Zasady zachowania poufnoici 

1. Podmiot przetwarzajqcy zobowiqzuje siq do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, danych, materiatow, dokumentOw i danych osobowych otrzymanych od 

Administratora danych i od wspotpracujqcych z nim osob oraz danych uzyskanych w 

jakikoiwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej („dane poufne"). 

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

w tajemnicy danych poufnych nie loqdq one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostQpniane 

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

chyba ie koniecznok ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiqzujqcych 

przepisow prawa lub Umowy. 
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§10 

Wynagrodzenie 

Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie za powierzenie przetwarzania danych osobowych 

przewidziane niniejszq Umowg zostato skaikulowane w ramach wynagrodzenia wynikaAcego 

z umowy o wspotpracy. 

§ 11 

Postanowienia koticowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy powierzenia dokonywane bqdg w formie 

pisemnej pod rygorem niewa2no§ci. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umowq powierzenia majq zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Zmiana danych adresowych Stron nie bgdzie uznawana za zmianq umowy, jednakze 

powinna byd pod rygorem niewainoki przekazana drugiej Stronie w formie 

dokumentowej. 

4. Wszelkie zmiany, uzupetnienia lub rozwiqzanie niniejszej Umowy powinny byd 

sporzgdzone w formie pisemnej przez nale2ycie upowa2nionych przedstawicieii Stron pod 

rygorem niewknogci. 

5. Strony zgodnie (:)wiadczaj4, iz w przypadku spor6w powstatych na tie realizacji Umowy 

clOye bcclq do polubownego ich zatatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do zatatwienia 

sporu w powyiszy sposob, wtakiwym do jego rozstrzygniqcia bqdzie sod powszechny 

wtagciwy dia siedziby Administratora. 

6. Umowg sporzqdzono w dwoch jednobrzmi4cych egzempiarzach — po jednym dia ka2dej 

ze stron. 

Administrator danych 	 Podmiot przetwarzaj4cy 
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