
  

 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 

prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU  

dotyczące świadczenia usług doradcy klienta w projekcie pt. ,,Obudź swój potencjał zawodowy” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

 

I.ZAMAWIAJĄCY:  

II.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Jolanta Cieśla 

e-mail gops@koniusza.pl 

Tel:  13 386 90 32 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 

2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku są współfinansowane 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, TERMIN ORAZ MIEJSCE REALIZACJI: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przez  Doradcę Klienta 

dot. Zadania nr 1 w projekcie – „Obudź swój potencjał zawodowy” 

 

Spotkania indywidualne  z Doradcą Klienta: 

Realizacja indywidualnych spotkań  Doradcy Klienta dla 90 Uczestników Projektu (60 osób dorosłych i 30 

dzieci). Celem spotkań jest opracowanie Ścieżki Reintegracji (ŚR) wraz z późniejszą aktualizacją, która 

musi się odbywać nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Doradca Klienta opracuje ŚR w formie ustaleń z Doradcą 

Zawodowym i Pracownikami Socjalnymi.  

Ścieżka Reintegracji będzie dokumentem określającym zindywidualizowane i kompleksowe formy 

wsparcia, które pomogą na aktywizację społeczną i/lub – zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym odpowiednio do jego potrzeb, możliwości oraz posiadanego potencjału.  

Opracowanie Ścieżki Reintegracji wraz z aktualizacją to 6h (1 godzina = 60 minut). 

Łączna liczba godzin nie więcej niż. 540 

Zamawiający zastrzega, iż ilość godzin realizacji usługi może ulec zmianie w zależności od potrzeb 

uczestników. 



  

 
 

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od 01.04.2021 r. do 28.02.2023 r. Ww. terminy 

są terminami planowanymi i mogą ulec zmianie. Dokładny harmonogram będzie ustalany z miesiąca 

na miesiąc lub z 7 dniowym wyprzedzeniem.    

2. Miejsce realizacji wsparcia: Koniusza 5, 32-104 Koniusza. 

 Zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie bezpośrednich spotkań z Uczestnikami lub w formie 

zdalnej (on-line/telefonicznie). 

 

V.CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ: 

Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby zamieszkujące na terenie gminy Iwanowice, 

zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo, oraz 

otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach programu. Przedmiotowym 

wsparciem zostanie objętych  90 uczestników którzy będą przystępowali do projektu w ramach dwóch 

naborów prowadzonych w kwietniu 2021  

( UP) oraz grudniu 2021 (UP). 

VI.WYMAGANIA WOBEC SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ: 

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe; co najmniej 300 godzin doświadczenia we wsparciu grupy 

docelowej, poświadczone odpowiednimi dokumentami (dyplomy, CV, referencje etc.). Wybrany do 

realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie 

kryterium określonego w niniejszym punkcie.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania sali, w której odbywać się będą spotkania  w ramach 

projektu: ,,Obudź swój potencjał zawodowy” wizualizacji zgodnie z wymogami projektu. 

 

Z procedury niniejszego ,,zapytania ofertowego” zostanie wykluczony Wykonawca: 

 

a) który nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

 

b) który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tj. występują wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 



  

 
 

 

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

 

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY 

1. Oferta musi zawierać całkowitą cenę za 1 godzinę (60 min.) spotkania indywidualnego z doradcą klienta  

w formie opisanej w niniejszej ofercie.  

2. Cena powinna być kwotą brutto w przypadku firmy, w przypadku osoby fizycznej (zatrudnianej na 

podstawie umowy zlecenia) zaproponowana kwota brutto brutto zostanie pomniejszona o koszt 

pracodawcy i pracownika w zależności od indywidualnej sytuacji zatrudnieniowej Zleceniobiorcy. 

3. Podana cena powinna zawierać również całkowity koszty wykonania zamówienia tj. m.in. koszty związane 

z dojazdem na miejsce, gdzie będzie realizowane wsparcie dla UP, ewentualne koszty parkingu, czy też 

wyżywienia w przypadku skumulowania ilości godzin w przypadku spotkań indywidualnych, nocleg(jeśli 

dotyczy). 

 

VIII.FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 

w terminie do 12.03.2021 do godziny 15:00 ,  (decyduje data wpływu do biura projektu), 

a) w biurze projektu ,,Obudź swój potencjał zawodowy” GOPS KONIUSZA, 32-104 Koniusza 5  drogą 

pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście (biuro czynne od 07.00 do 15.00) 

b) drogą mailową elektronicznie pod adres: gops@koniusza.pl, Prosimy by oferty złożone drogą e-

mailową nie podpisane certyfikowanym podpisem elektronicznym) w późniejszym terminie niż w/w 

potwierdzić drogą pisemną (w wersji papierowej) 

c) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zamknięta w kopercie, która powinna 

mailto:gops@koniusza.pl


  

 
 

być zaadresowana w następujący sposób; 

 

Biuro Projektu: ,,Obudź swój potencjał zawodowy” z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/2021 

d) W przypadku ofert przesyłanych drogą mailową w temacie wiadomości proszę wpisać: Zapytanie 

ofertowe nr. 1/2021. 

 

IX. Klauzula  informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust.2 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych w związku z realizacją 
umowy o dofinansowanie Projektu w ramach osi priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3  
Wsparcie ekonomii społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy 

Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres mailowy, telefonicznie 
lub pisemnie. 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny System 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw 
rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest (dane kontaktowe): Inspektor ds. Ochrony 
Danych Osobowych: Paweł Chochoł, Koniusza 55, 32-104 Koniusza 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego 
realizacji. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją projektu „Obudź 
swój potencjał zawodowy” realizowanego przez    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy w 
związku z prowadzonym postępowaniem, realizacją umowy, celami archiwalnymi oraz statystycznymi 
na podstawie: 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego , Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i europejskiego Funduszu 
Morskiego i rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady WE nr 1083/2006; 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  i uchylające rozporządzenie Rady WE 
nr 1081/2006; 

• Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

• Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE n 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazania 



  

 
 

Komisji określonych informacji między beneficjentem a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu, i sprawozdawczości oaz działań 
informacyjno – promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją projektu „Obudź swój 
potencjał zawodowy” w Spółdzielni Socjalnej OPOKA w celu prowadzenia dokumentacji wynikających 
z przepisów prawa dotyczących.: 

• Rozpatrzenia złożonej oferty do zapytania  

• Stworzenia protokołu z rozeznania 

• archiwizacji posiadanych dokumentów oraz danych. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą (kategorie odbiorców): 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą 
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.  

Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania: 

Instytucji Pośredniczącej IP – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, innym organom 
kontrolnym, w których kompetencjach mieści się nadzór i kontrola prawidłowości realizacji zadań 
wynikających z odpowiednich przepisów prawnych, liderowi projektu: Fundacja Gospodarki i 
Administracji Publicznej, innym osobom fizycznym oraz innym podmiotom, które na zlecenie GOPS 
uczestniczą w realizacji projektu – na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 
zlecenie Administratora, Instytucji Pośredniczącej. Mogą zostać również powierzone specjalistycznym 
podmiotom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej kontrole i audyty w 
ramach RPO WM. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej: tak/nie*. W przypadku przekazywania Pani/Pana danych osobowych, może 
Pani/Pan uzyskać ich kopię. Sposób uzyskania kopii danych lub miejsce udostępnienia danych: 

Nie dotyczy 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia 
oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacji w 
zależności od tego która z tych dat nastąpi później.  

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

b) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 
Rozporządzenia; z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 Rozporządzenia 



  

 
 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 
Rozporządzenia. 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani 
uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  

 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, nie przysługuje 
Pani/Panu: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 
17  ust. 3 lit. b ,d lub e Rozporządzenia; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 Rozporządzenia  

 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest (wybrać odpowiednio): 

X wymogiem ustawowym 

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania tak/nie*. Zasady zautomatyzowanego podejmowania decyzji i informacje o znaczeniu i 
przewidywanych konsekwencjach zautomatyzowanego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą: 

Nie dotyczy 

Składając propozycję cenową Oferent oświadcza, iż zapoznał się z powyższą klauzurą informacyjną. 
 

X. Informacje dodatkowe: 
a. W celu zapewnienia porównywalności propozycji cenowych, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania ich propozycji cenowych. 

b. Informujemy, że Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów. 
c. Wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków o których mowa w pkt. VI. 
d. Niniejszy zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu  

Cywilnego i nie może stanowić podstawy roszczeń wobec Zamawiającego. 
e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną propozycję cenową. 
f. Dodatkowych informacji udziela: Kierownik GOPS w Koniuszy Pani Jolanta Cieśla, telefon 

12 386 90 32, e-mail: gops@koniusza.pl 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

XI. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

 

Załącznik 1 – formularz ofertowy do Zapytanie ofertowe nr 1/2021 

FORMULARZ OFERTOWY 

DANE OFERENTA 

Imię Nazwisko/ Nazwa firmy NIP (w przypadku 

przedsiębiorstwa) 

Adres Telefon e-mail 

     

  

Odpowiadając na Rozeznanie rynku nr 1/2021 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy 

dotyczące przeprowadzenia usługi opracowania i aktualizacji Ścieżki Reintegracji świadczonej przez 

doradcę klienta w projekcie ,,Obudź swój potencjał zawodowy”   współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu 

oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia za cenę: 

  

Nazwa usługi Cena jednostkowa brutto1 (tj. z VAT) z 1 godzinę: 

ŚCIEŻKA REINTEGRACJI 

Doradca Klienta  

 

Doradca klienta  

540 godzin (90 UP x 6h)  

1 h = 60 minut 

PLN: 

 

Słownie:  

 

  

 Ponadto oświadczam, że: 

 
1 W przypadku osoby fizycznej składającej Ofertę cena brutto będzie pomniejszona o koszty pracodawcy i 
pracownika w zależności od sytuacji zatrudnieniowej Oferenta. 



  

 
 

a) zapoznałam/-em się z warunkami i wymaganiami dot. przedmiotu zamówienia opisanymi 
w zapytaniu ofertowym nr 1/2021 w procedurze rozeznania rynku i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń, 

b) zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych 
zamieszczonej w Zapytaniu ofertowym i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych objętych niniejszą ofertą. 

c) posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,  
d) posiadam udokumentowaną niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe zgodnie  

z przedmiotem zamówienia,  
e) jeżeli moja oferta zostanie wybrana, będę w stanie prawidłowo i efektywnie realizować 

zadania powierzone mi w ramach przedmiotu zamówienia, 
f) jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy z na warunkach 

określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.  
 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Data oraz podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


