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Wrocław, dnia 30.01.2020 roku 
 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
ul. Hoża 1 
60-591 Poznań 
 
Biuro projektu we Wrocławiu  
ul. Ruska 61/34 50-079 Wrocław 
 
 
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 3/2020/SP 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

 
 
 
 

Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla 
nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare 

Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój. 
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1. ZAMAWIAJĄCY 
 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
ul. Hoża 1 
60-591 Poznań 
 
Biuro projektu we Wrocławiu  
ul. Ruska 61/34 50-079 Wrocław 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Rodzaj zamówienia: CPV 80300000-7 – usługi szkolnictwa wyższego 
 
Podział na zadania: 

1. Zapewnienie miejsc na studiach podyplomowych z zakresu biologii, język niemiecki, fizyki dla 3 
osób. 

2. Zapewnienie miejsc na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla 1 osoby. 
3. Zapewnienie miejsc na studiach podyplomowych z zakresu prawidłowego rozwoju ucznia dla 13 

osób. 
 
 

4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY W ZAKRESIE:  
 
 ZADANIA NR 1 (STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU BIOLOGII, JĘZYK NIEMIECKI, FIZYKI DLA 3 
OSÓB) 

 
1. Usługa obejmuje zapewnienie 3 miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli który został 

szczegółowo opisany w Specyfikacji Zadania 1. 
2. Wykonawca będzie posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie 

przeprowadzania studiów podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz być uprawnionym zgodnie z art. 8 ust. 7 i 8 ww. ustawy do prowadzenia 
studiów podyplomowych w kierunku określonym w części postępowania, do której Wykonawca 
składa ofertę. 

3. Wykonawca dostarczy materiały dydaktyczne niezbędne do ralizacji zajęć dla każdego uczestnika. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, potwierdzającej 

uczestnictwo osoby w zajęciach oraz udostepnienie kopii zamawiającemu: umowy przystąpienia 
do studiów podyplomowych, dyplomu ukończenia studiów podyplomowych 

5. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który: 
a. złoży ofertę wraz z wymaganymi załącznikami  
b. posiada zaplecze kadrowe oraz techniczne umożliwiające wykonanie zamówienia 
c. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie przeprowadzania studiów 

podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
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być uprawnionym zgodnie z art. 8 ust. 7 i 8 ww. ustawy do prowadzenia studiów 
podyplomowych 

6. Wykonawca wyda certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia, zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami potwierdzające zakończenia studiów i nabycie kwalifikacji 

7. Ze względu na funkcjonujące rozbieżności w nazwach kierunków studiów podyplomowych 
organizowanych przez różne uczelnie oraz programach kształcenia wykonawca przedstawieni wraz 
z ofertą, ramowy program studiów ze wskazaniem przedmiotów i ich wymiaru godzinowego, co 
umożliwi wykazanie możliwości nabycia przez absolwenta oczekiwanego rodzaju kwalifikacji, w 
tym kwalifikacji uprawniających zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami do prowadzenia 
pracy dydaktycznej lub terapeutycznej w placówce edukacyjnej w zakresie odpowiadającym 
kierunkowi studiów. 

8. Wykonawca gwarantuje realizację zajęć w trybie niestacjonarnym, w ośrodku odległym nie więcej 
niż 50 km od granic Gmin Stare Bogaczowice; Czarny Bór; Szczawno Zdrój i/lub on-line. 

9. Termin zakończenia studiów na danym kierunku nie może być później niż do 30.06.2021 r. 
10. Harmonogram poszczególnych kierunków będzie ustalany w porozumieniu stron, po zakończeniu 

procedury wybory wykonawcy, oraz przy udziale słuchacza (nauczyciela skierowanego na studia) w 
zależności od dostępności edycji studiów na danym kierunku. 

 
 

SPECYFIKACJA – ZADANIE 1  
 

Lp  nazwa specyfikacja - wymagania minimalne jednostka liczba 

1 KIERUNEK BIOLOGIA – 

ZAKUP MIEJSC DLA 1 

NAUCZYCIELKI/LA 

 

CEL: przygotowanie do nauczania biologii w 
szkołach poprzez nabycie wiedzy merytorycznej i 
metodycznej, dające całościowe przygotowanie 
do pełnienia funkcji nauczyciela biologii. 
EFEKTY: kwalifikacje zawodowe do nauczania 
biologii w szkołach podstawowych 
ZAKRES: wszechstronna wiedza biologiczna, do 
wykorzystania w działaniu praktycznym, dobór 
metod i form pracy, formułowanie celów, 
opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, 
tworzenie programów, planów nauczania, 
scenariuszy, wdrażanie innowacji 
pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i 
badań biologicznych, dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia. 
 
DO OFERTY NALEŻY DOSTARCZYĆ RAMOWY 
PROGRAM ORAZ OPIS UZYSKANYCH 
KWALIFIKZACJI NA ZAKOŃCZENIE PROCESU 
NAUCZANIA. 
 
 

osoba 1  

2. KIERUNEK JĘZYK 

NIEMIECKI – ZAKUP 

CEL: przygotowanie do nauczania język niemiecki 
w szkołach poprzez nabycie wiedzy merytorycznej 
i metodycznej, dające całościowe przygotowanie 

osoba 1 
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MIEJSC DLA 1 

NAUCZYCIELKI/LA 

 

do pełnienia funkcji nauczyciela języka 
niemieckiego. 
EFEKTY: kwalifikacje zawodowe do nauczania 
języka niemieckiego w szkołach podstawowych 
ZAKRES: wszechstronna wiedza, do 
wykorzystania w działaniu praktycznym, dobór 
metod i form pracy, formułowanie celów, 
opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, 
tworzenie programów, planów nauczania, 
scenariuszy, wdrażanie innowacji 
pedagogicznych, dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia. 
 
DO OFERTY NALEŻY DOSTARCZYĆ RAMOWY 
PROGRAM ORAZ OPIS UZYSKANYCH 
KWALIFIKZACJI NA ZAKOŃCZENIE PROCESU 
NAUCZANIA. 

3. KIERUNEK FIZYKA– 

ZAKUP MIEJSC DLA 1 

NAUCZYCIELKI/LA 

 

CEL: przygotowanie do nauczania fizyki w 
szkołach poprzez nabycie wiedzy merytorycznej i 
metodycznej, dające całościowe przygotowanie 
do pełnienia funkcji nauczyciela fizyki. 
EFEKTY: kwalifikacje zawodowe do nauczania 
fizyki w szkołach podstawowych 
ZAKRES: wszechstronna wiedza do wykorzystania 
w działaniu praktycznym, dobór metod i form 
pracy, formułowanie celów, opracowanie 
narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie 
programów, planów nauczania, scenariuszy, 
wdrażanie innowacji pedagogicznych, 
prowadzenie doświadczeń i badań, dostosowanie 
wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb ucznia. 
 
DO OFERTY NALEŻY DOSTARCZYĆ RAMOWY 
PROGRAM ORAZ OPIS UZYSKANYCH 
KWALIFIKZACJI NA ZAKOŃCZENIE PROCESU 
NAUCZANIA. 
 

osoba 1 
 

 
 
W zakresie: 
 

ZADANIA NR 2 (STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA 1 
OSOBY) 

 
1. Usługa obejmuje zapewnienie 3 miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli który został 

szczegółowo opisany w Specyfikacji Zadania 1. 
2. Wykonawca będzie posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie 

przeprowadzania studiów podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o 
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szkolnictwie wyższym oraz być uprawnionym zgodnie z art. 8 ust. 7 i 8 ww. ustawy do prowadzenia 
studiów podyplomowych w kierunku określonym w części postępowania, do której Wykonawca 
składa ofertę. 

3. Wykonawca dostarczy materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla każdego uczestnika. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, potwierdzającej 

uczestnictwo osoby w zajęciach oraz udostepnienie kopii zamawiającemu: umowy przystąpienia 
do studiów podyplomowych, dyplomu ukończenia studiów podyplomowych 

5. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który: 
a. złoży ofertę wraz z wymaganymi załącznikami  
b. posiada zaplecze kadrowe oraz techniczne umożliwiające wykonanie zamówienia 
c. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie przeprowadzania studiów 

podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
być uprawnionym zgodnie z art. 8 ust. 7 i 8 ww. ustawy do prowadzenia studiów 
podyplomowych 

6. Wykonawca wyda certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia, zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami potwierdzające zakończenia studiów i nabycie kwalifikacji 

7. Ze względu na funkcjonujące rozbieżności w nazwach kierunków studiów podyplomowych 
organizowanych przez różne uczelnie oraz programach kształcenia wykonawca przedstawieni wraz 
z ofertą, ramowy program studiów ze wskazaniem przedmiotów i ich wymiaru godzinowego, co 
umożliwi wykazanie możliwości nabycia przez absolwenta oczekiwanego rodzaju kwalifikacji, w 
tym kwalifikacji uprawniających zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami do prowadzenia 
pracy dydaktycznej lub terapeutycznej w placówce edukacyjnej w zakresie odpowiadającym 
kierunkowi studiów. 

8. Wykonawca gwarantuje realizację zajęć w trybie niestacjonarnym, w ośrodku odległym nie więcej 
niż 50 km od granic Gmin Stare Bogaczowice; Czarny Bór; Szczawno Zdrój i/lub on-line. 

9. Termin zakończenia studiów na danym kierunku nie może być później niż do 30.06.2021 r. 
10. Harmonogram poszczególnych kierunków będzie ustalany w porozumieniu stron, po zakończeniu 

procedury wybory wykonawcy, oraz przy udziale słuchacza (nauczyciela skierowanego na studia) w 
zależności od dostępności edycji studiów na danym kierunku. 

 
 

SPECYFIKACJA – ZADANIE 2 
 

Lp  nazwa specyfikacja - wymagania minimalne jednostka liczba 

1 KIERUNEK DOARDZYWO 

ZAWODOWE – ZAKUP 

MIEJSC DLA 1 

NAUCZYCIELKI/LA 

 

CEL: Umożliwienie uzyskania kwalifikacji w 
zakresie pracy w charakterze szkolnego doradcy 
zawodowego. 
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do 
wspierania młodzieży oraz dorosłych w 
podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych 
(w tym wskazania ścieżki wyboru kolejnego 
etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego 
zawodu) w oparciu o racjonalne przesłanki tak, 
by były one adekwatne zarówno do 
predyspozycji, jak i wymagań rynku pracy. 
 
EFEKTY: świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych dające, w połączeniu z 

osoba 1  
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pozostałymi wymogami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, 
uprawnienia do zatrudnienie na stanowisku 
nauczyciela - doradcy zawodowego. 
 
ZAKRES: pogłębienie wiedzy z zakresu 
psychologicznych, społecznych, prawnych, 
etycznych zagadnień związanych z 
dopasowaniem do zawodu, doradzaniem oraz 
funkcjonowaniem na rynku pracy, 
poznanie narzędzi diagnostycznych i metod 
wykorzystywanych w pracy doradczej, nabycie 
umiejętności planowania kariery zawodowej, 
przygotowanie do wspierania młodzieży i 
dorosłych w podejmowaniu optymalnych decyzji 
edukacyjno– zawodowych, tak, aby były one 
adekwatne zarówno do osobistych preferencji i 
predyspozycji, jak i wymagań i możliwości rynku 
pracy. 
 
DO OFERTY NALEŻY DOSTARCZYĆ RAMOWY 
PROGRAM ORAZ OPIS UZYSKANYCH 
KWALIFIKZACJI NA ZAKOŃCZENIE PROCESU 
NAUCZANIA. 
 

 
 
W zakresie  
 
ZADANIA NR 3 (STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU Z ZAKRESU PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU 
UCZNIA DLA 13 OSÓB) 

 
1. Usługa obejmuje zapewnienie 3 miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli który został 

szczegółowo opisany w Specyfikacji Zadania 1. 
2. Wykonawca będzie posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie 

przeprowadzania studiów podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz być uprawnionym zgodnie z art. 8 ust. 7 i 8 ww. ustawy do prowadzenia 
studiów podyplomowych w kierunku określonym w części postępowania, do której Wykonawca 
składa ofertę. 

3. Wykonawca dostarczy materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla każdego uczestnika. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, potwierdzającej 

uczestnictwo osoby w zajęciach oraz udostepnienie kopii zamawiającemu: umowy przystąpienia 
do studiów podyplomowych, dyplomu ukończenia studiów podyplomowych 

5. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który: 
a. złoży ofertę wraz z wymaganymi załącznikami  
b. posiada zaplecze kadrowe oraz techniczne umożliwiające wykonanie zamówienia 
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c. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie przeprowadzania studiów 
podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
być uprawnionym zgodnie z art. 8 ust. 7 i 8 ww. ustawy do prowadzenia studiów 
podyplomowych 

6. Wykonawca wyda certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia, zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami potwierdzające zakończenia studiów i nabycie kwalifikacji 

7. Ze względu na funkcjonujące rozbieżności w nazwach kierunków studiów podyplomowych 
organizowanych przez różne uczelnie oraz programach kształcenia wykonawca przedstawieni wraz 
z ofertą, ramowy program studiów ze wskazaniem przedmiotów i ich wymiaru godzinowego, co 
umożliwi wykazanie możliwości nabycia przez absolwenta oczekiwanego rodzaju kwalifikacji, w 
tym kwalifikacji uprawniających zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami do prowadzenia 
pracy dydaktycznej lub terapeutycznej w placówce edukacyjnej w zakresie odpowiadającym 
kierunkowi studiów. 

8. Wykonawca gwarantuje realizację zajęć w trybie niestacjonarnym, w ośrodku odległym nie więcej 
niż 50 km od granic Gmin Stare Bogaczowice; Czarny Bór; Szczawno Zdrój i/lub on-line. 

9. Termin zakończenia studiów na danym kierunku nie może być później niż do 30.06.2021 r. 
10. Harmonogram poszczególnych kierunków będzie ustalany w porozumieniu stron, po zakończeniu 

procedury wybory wykonawcy, oraz przy udziale słuchacza (nauczyciela skierowanego na studia) w 
zależności od dostępności edycji studiów na danym kierunku. 

 
 

SPECYFIKACJA – ZADANIE 3 
 

Lp  nazwa specyfikacja - wymagania minimalne jednostka liczba 

1 KIERUNEK TERAPIA 

PEDAGOGICZA Z 

ARTETERIAPIĄ – ZAKUP 

MIEJSC DLA 2 

NAUCZYCIELEK/LI 

 

CEL: Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i 
umiejętności umożliwiające pracę z dziećmi 
przejawiającymi trudności w czytaniu, 
pisaniu, liczeniu i opanowaniu zasad 
ortograficznych oraz prowadzenie z 
uczniami (w zależności od zdiagnozowanych 
potrzeb) różnych zajęć terapeutycznych z 
arteterapii.  
 
EFEKTY: kwalifikacje jako terapeuta 
pedagogiczny i przygotowanie do udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
rozpoznawania indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz 
indywidualnych możliwości 
psychofizycznych uczniów, prowadzenia 
zajęć specjalistycznych: korekcyjno-
kompensacyjnych oraz innych zajęć 
o charakterze terapeutycznym, prowadzenia 
klas terapeutycznych, pracy metodami 
z dziedziny arteterapii. 
 
ZAKRES: min. zagadnień z zakresu: 
pedagogika specjalna, psychologia kliniczna, 

osoba 2  



 
Projekt „Szkoła Przyszłości” realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Czarny 

Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

    FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 
Biuro projektu:  

                                   ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław 
tel. 71 72 42 298 
www.firs.org.pl 

8 

Psychologia rozwojowa, psychopatologia 
rozwoju, podstawy foniatrii, praca z 
dzieckiem zdolnym, terapia zabawą, 
elementy logopedii, psychologiczne metody 
wychowawcze wspierania rodziny, trudności 
w uczeniu si, arteterapia i arteterapia w 
praktyce, muzykoterapia, Metodyka i 
dydaktyka terapii pedagogicznej, praktyka 
pedagogiczna. 

CZAS: min 3 semestry  
 
DO OFERTY NALEŻY DOSTARCZYĆ RAMOWY 
PROGRAM ORAZ OPIS UZYSKANYCH 
KWALIFIKZACJI NA ZAKOŃCZENIE PROCESU 
NAUCZANIA. 

2. KIERUNEK 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

– ZAKUP MIEJSC DLA 4 

NAUCZYCIELEK/LI 

 

CEL: nabycie umiejętności podejmowania 
racjonalnych i skutecznych działań 
wychowawczych, rewalidacyjnych czy 
dydaktycznych w stosunku do dzieci o 
szerokim spektrum niepełnosprawności 
intelektualnej. Uzyskanie wiedzę z zakresu 
diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci 
o obniżonej sprawności intelektualnej, 
metod i technik wspierających rozwój tych 
dzieci, jak również planowania i wdrażania 
indywidualnych planów pracy. 
EFEKTY: kwalifikacji do pracy z dziećmi i 
młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie 
we wszystkich typach placówek: specjalnych, 
integracyjnych, powszechnych 
przedszkolach, szkołach, domach dziecka itd 
ZAKRES: wiedza psychologiczna i 
pedagogiczna; problematyka związana z 
organizowaniem pracy wychowawczo-
dydaktycznej oraz terapeutycznej z osobami 
z niepełnosprawnością intelektualną, 
umiejętności ułatwiające  dokonanie 
właściwego doboru treści, form, środków do 
indywidualnej pracy . 
 
CZAS: 3 semestry  
 
DO OFERTY NALEŻY DOSTARCZYĆ RAMOWY 
PROGRAM ORAZ OPIS UZYSKANYCH 
KWALIFIKZACJI NA ZAKOŃCZENIE PROCESU 
NAUCZANIA. 
 
 

osoba 4 
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3. KIERUNEK SOCJOTERAPIA Z 

ELEMENTAMI 

PSYCHOEDUKACJI I 

PSYCHOTERAPII RODZIN– 

ZAKUP MIEJSC DLA 1 

NAUCZYCIELKI/ LA 

 

CEL: nabycie kwalifikacji do zajmowania 
stanowiska wychowawcy lub nauczyciela w 
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 
(podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 
dnia 12 marca 2009 r.). 
 
EFEKTY: kwalifikacje dające uprawnienia do 
prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, 
wychowawczych, psychokorekcyjnych i 
psychoedukacyjnych indywidualnych oraz z 
grupą, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z 
zaburzeniami zachowania, zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym i 
niedostosowanych społecznie.  
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, Kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii. 
 
ZAKRES: ukierunkowane na rozwijanie 
wiedzy, zwłaszcza praktycznych umiejętności 
wychowawczych i terapeutycznych za 
pomocą różnych form, metod i technik pracy 
z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną 
społecznie. Celem nauki jest przygotowanie 
absolwentów do diagnozowania 
niedostosowania społecznego i prowadzenia 
zajęć terapeutycznych (grupowych i 
indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. 
„grup ryzyka” (dzieci i młodzież 
wychowywana w rodzinach 
dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z 
diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń 
zachowania).  
CZAS: 3 semestry 
 
DO OFERTY NALEŻY DOSTARCZYĆ RAMOWY 
PROGRAM ORAZ OPIS UZYSKANYCH 
KWALIFIKZACJI NA ZAKOŃCZENIE PROCESU 
NAUCZANIA. 
 

osoba 1 
 



 
Projekt „Szkoła Przyszłości” realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Czarny 

Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

    FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 
Biuro projektu:  

                                   ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław 
tel. 71 72 42 298 
www.firs.org.pl 

10 

4. KIERUNEK LOGOPEDII Z 

EMISJĄ GŁOSU– ZAKUP 

MIEJSC DLA 1 

NAUCZYCIELKI/LA 

CEL: uzyskanie uprawnienia i kompetencje 
do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w 
placówkach oświatowych oraz pomocy 
społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami 
udzielania takiej pomocy.  
 
EFEKTY: kwalifikacje do stosowania terapii 
logopedycznej z elementami emisji głosu w 
funkcjonalnej pracy z dziećmi z 
diagnozowania zaburzeń mowy, również 
posiadającymi orzeczenia PPP (poradni 
psychologiczno-pedagogicznej) w tym 
zakresie. 
 
ZAKRES: nabycie umiejętności 
diagnozowania oraz określania kierunków 
pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, 
przygotowanie do prowadzenia terapii 
logopedycznej nastawionej na korygowanie 
wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z 
niepełnosprawnościami oraz udzielania 
porad rodzicom, nauczycielom odnośnie 
wspierania rozwoju mowy dzieci, nabycie 
umiejętności przygotowania narzędzi 
pomocnych w prowadzeniu terapii 
logopedycznej. Plan studiów 
podyplomowych powinien być zgodny w 
wymaganiami stawianymi przez Polskie 
Towarzystwo Logopedyczne. 
 
CZAS: 4 semestry 
 
DO OFERTY NALEŻY DOSTARCZYĆ RAMOWY 
PROGRAM ORAZ OPIS UZYSKANYCH 
KWALIFIKZACJI NA ZAKOŃCZENIE PROCESU 
NAUCZANIA. 
 

osoba 1 

5. KIERUNEK SPEKTRUM 

AUTYZMU ORAZ 

CŁOŚCIOWE ZABURZENIA– 

ZAKUP MIEJSC DLA 1 

NAUCZYCIELKI/ LA 

 

CEL: celem studiów jest rozwój kompetencji 
w zakresie wyzwalania potencjału 
rozwojowego osób z autyzmem na każdym 
etapie edukacyjnym: od wczesnego 
wspomagania rozwoju po przygotowanie do 
aktywności zawodowej, studia 
odpowiadające  na potrzeby nauczycieli i 
specjalistów w zakresie udzielania 
skutecznej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dzieciom i uczniom z 
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na 
terenie przedszkoli, szkół i innych placówek, 

osoba 1 
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absolwentów posiadających przygotowanie 
pedagogiczne. 
 
EFEKTY: Uzyskuje kwalifikacje z pedagogiki 
specjalnej w zakresie diagnozowania, 
prowadzenia wczesnego wspomagania 
rozwoju i nauczania i oraz rewalidacji dzieci i 
uczniów z ww. zaburzeniami rozwojowymi.  
ZAKRES: treści kształcenia, których realizacja 
umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, 
umiejętności i postaw realizujących 
potrzeby i możliwości edukacyjne osób z 
autyzmem, współpracę z ich środowiskiem 
wychowawczym oraz innymi specjalistami. 
CZAS: 3 semestry 
 
DO OFERTY NALEŻY DOSTARCZYĆ RAMOWY 
PROGRAM ORAZ OPIS UZYSKANYCH 
KWALIFIKZACJI NA ZAKOŃCZENIE PROCESU 
NAUCZANIA. 
 

6. KIERUNEK REWALIDACJA– 

ZAKUP MIEJSC DLA 4 

NAUCZYCIELEK/LI 

 

CEL: nabycie wiedzy i umiejętności 
pozwalających na udzielenie profesjonalnej 
pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami 
w uczeniu się oraz z niepełnosprawnością  w 
placówkch ogólnodostępnych i 
integracyjnych. Studia przygotowują 
również do pracy z uczniem zdolnym. 
 
EFEKTY: Uzyskanie kwalifikacji dających 
uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu 
rewalidacji indywidualnej oraz terapii 
pedagogicznej dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w grupach 
przedszkolnych i klasach szkolnych (w tym 
integracyjnych) oraz do prowadzenia 
rewalidacji indywidualnej, terapii 
pedagogicznej dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem wczesnego wspomagania 
rozwoju 
.  
ZAKRES: zagadnienia z psychologii 
rozwojowej, wychowawczej i klinicznej, 
zagadnienia z pedagogiki specjalnej, 
profilaktyka z elementami poradnictwa i 
wspomagania rozwoju dziecka, ucznia ze 
specjalnymi potrzebami, edukacyjnym i 
edukacja integracyjna, raca z dzieckiem, 

osoby 4 
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uczniem z niepełnosprawnością, praca z 
uczniem z zaburzonym zachowaniem, 
rewalidacja przez sztukę, funkcjonowanie 
dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w środowisku społecznym 
 
CZAS: 3 semestry 
 
DO OFERTY NALEŻY DOSTARCZYĆ RAMOWY 
PROGRAM ORAZ OPIS UZYSKANYCH 
KWALIFIKZACJI NA ZAKOŃCZENIE PROCESU 
NAUCZANIA. 
 

 
 

 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na poszczególne zadanie 1 i/lub2 i/lub 
3. 
 
2. Oferta musi zawierać wszystkie składowe usługi w standardzie minimum opisanym w specyfikacji minimum 
przedmiotu zamówienia. 
 
3. Zamawiający po upływie terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo wezwania oferenta, którego oferta 
uzyskała najwyższą ilość punktów, do przedstawienia szczegółów oferty i/lub szczegółów. 
 
4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu RPDS.10.02.04-02-
0010/18 „Szkoła Przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
5. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

CPV 80300000-7  usługi szkolnictwa wyższego 

 
4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 
 
Zamawiający przewiduje udzielania zamówień dodatkowych w sytuacji zwiększenia zapotrzebowania 
ze strony wspieranych placówek szkolnych. 
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5. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 
Termin przystąpienia do wykonania zadania uzależniony będzie od terminów uruchomienia 
poszczególnych kierunków. Termin zakończenia studiów na danym kierunku nie może być później niż do 
30.06.2021 r. 

 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 
 
 6.1.Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
objętej niniejszym postępowaniem. 
 
6.2.Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w 
zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
6.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 
 
6.4.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe usługi w standardzie minimum opisanym w 
specyfikacji przedmiotu zamówienia. 
 
6.5.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
6.6.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. (załącznik nr 3) 
6.7.Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. 
 
6.8.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. 
Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może 
zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego 
przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą 
szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez 
Zamawiającego. 
 
 
7. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
 
7.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 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, w szczególności poprzez: 
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 
d) pozostawanie 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 (załącznik nr 1) 
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7.2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który: 
− Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a 

niezgodność ma charakter istotny 
− złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez 

Zamawiającego (pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4)  
− przedstawi nieprawdziwe informacje,  
− nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,  
− złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi) 

 
7.3 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony 
prawnej. 
 
 
8. RAŻĄCO NISKA CENA 
 
8.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od towarów i 
usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się 
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających 
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do 
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) 
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów 
 
8.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W przypadku gdy 
oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa 
wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 
 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 
10.1. Oferty należy składać do dnia 09.02.2020 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po 
terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 
10.2. Miejsce składania ofert:  

a) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34 (III piętro) 50-079 Wrocław do godz. 15:00 
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Ruska 61/34 (III piętro) 50-079 
Wrocław do godz.15:00 

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: a.peldiak@firs.org.pl do godz.23:59 
10.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania. 
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11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB 
PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT 
 
11.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 
 
Zadanie nr 1: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 100% 

 
Zadanie nr 2: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 100% 

 
Zadanie nr 3: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 100% 

 
11.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
 
Zadanie nr 1: 
 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 
 
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 100 pkt. 

 
Zadanie nr 2: 
 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 
 
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 100 pkt. 
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Zadanie nr 3: 
 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 
 
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 100 pkt. 

 
11.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym 
zadaniu. 
11.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 
12.1. Oferty należy składać do dnia 09.02.2020 r.: 

a) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34 (III piętro) 50-079 Wrocław do  godz. 15:00 
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Ruska 61/34 (III piętro) 50-079 
Wrocław do godz.15:00 

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: a.peldiak@firs.org.pl do godz.23:59 
 
12.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
 
12.3 Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania 
oferty drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę). 
 
12.4 Złożona oferta winna zawierać: 
 

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego 
postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) 

 
2. W zakresie: 

 
Zadania 1 
a)  wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego wraz z 
załącznikami: 
 - ramowe programy studiów podyplomowych na danym kierunku wraz z określeniem 
uzyskanych na zakończenie kwalifikacji  
 
 i/ lub 
 
 Zadania 2 
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b)  wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego wraz z 
załącznikami: 
 - ramowy program studiów podyplomowych na danym kierunku wraz z określeniem 
uzyskanych na zakończenie kwalifikacji  
 
i/ lub 
 
 Zadania 3 
c) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 C do Zapytania Ofertowego wraz z 
załącznikami: 
 - ramowe programy studiów podyplomowych na danym kierunku wraz z określeniem 
uzyskanych na zakończenie kwalifikacji  
 
 

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 
do Zapytania Ofertowego) 

 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
13.1 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową 
i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm. 
 
13.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 
13.3 Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY 
 
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej 
realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres 
zmian może dotyczyć m.in.: 
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności 
losowych 
b. zabezpieczenia i kar umownych, 
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w 
umowie) 
 
15. INFORMACJE DODATKOWE 
 
15.1 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
15.2 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie 
przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 
 
15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę. 
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15.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu 
i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert). 
 
15.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, 
na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą. 
 

15.6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która otrzyma najwyższy wynik punktowy, stanowiący 
sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (wg punktu 11).  

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą 
sumę punktów (wg przedstawionych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

 
 15.7.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent 
nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna 
w kolejności. 
 
15.8.  Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych. 

 
15.9. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 
 

15.10 Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 05.02.2020 roku 

osobiście, mailowo na adres a.peldiak@firs.org.pl, telefonicznie 71 72 42 298; 578 604 958 
 
15.11 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
 

 
16. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
16.1. Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO: 

16.2. administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych z realizowaniem 
zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-202, jest 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50114 Wrocław; 

16.3. administratorem Pani/Pana 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. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa,  

16.4. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu, 

16.5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia na Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół 
podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój (zapytanie ofertowe nr 3/2020/SP)/ 
prowadzonym w ramach zasady konkurencyjności, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby 
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,  
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16.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa 
wdrożeniowa), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia,   

16.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

16.8. posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

*(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników) 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** 

**(wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego),   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 
16.9. nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca 
- Załącznik 2A_Formularz ofertowy -Zadanie 1 
- Załącznik 2B_Formularz ofertowy -Zadanie 2 
- Załącznik 2C_Formularz ofertowy -Zadanie 3 
- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. 
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