
 

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 2/I/2019/OWES 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi 
Krzynia 16, 76 – 248 Dębnica Kaszubska 
web: www.pds.org.pl 
NIP: 839-317-72-53,  KRS: 0000508098,  REGON: 222183997 
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Piotr Pradella, 
tel. 533 339 188, e-mail: p.pradella@pds.org.pl 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy prowadzone jest z zastosowaniem zasady 

konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu  pn. „Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

3. Zapytanie ofertowe będzie dostępne w Informatorium Zamawiającego w Bytowie, na stronie 

internetowej Zamawiającego www.pds.org.pl oraz na stronie internetowej 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.  
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie 

słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający zwraca się  
z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu 
dwudniowego szkolenia otwartego pt.: „RODO – unijne zmiany w zakresie ochrony danych 
osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz ich wpływ na działalność Podmiotów Ekonomii 
Społecznej” w subregionie słupskim organizowanego w ramach przedmiotowego projektu.  

2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80000000-4 Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
a) przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla 24 uczestników (2 grupy szkoleniowe po 12 

uczestników), reprezentantów Podmiotów Ekonomii Społecznej w wymiarze 8 godz. 
dydaktycznych dla każdej grupy, 

b) zakres tematyczny szkolenia: 

− Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych a RODO po 25 maja 2018 
r., podstawy prawne zmiany w organizacji ochrony danych osobowych i omówienie pojęć 
stosowanych w RODO, z uwzględnieniem pojęcia szczególnych kategorii danych osobowych, 

− zmiana obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych,  

− zmiana zasad prowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, 

− ocena i aktualizacja przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej dotychczasowych 
środków i procedur zabezpieczających przetwarzane dane osobowe, w tym zabezpieczenia 
techniczne (systemy teleinformatyczne, zabezpieczenie fizyczne) oraz organizacyjne 
(wyznaczenie IOD-Inspektora Ochrony Danych, polityka bezpieczeństwa), 
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− zasady postępowania i odpowiedzialność, w tym finansowa, w przypadku naruszenia ochrony 
danych osobowych, 

− identyfikacja i  oszacowanie ryzyka w przypadku naruszenia przepisów RODO oraz zgłaszanie 
incydentów, 

− nowe obowiązki dotyczące realizacji praw osób, których dane są gromadzone i przetwarzane, 
c) przygotowanie prezentacji szkoleniowej wraz z materiałami szkoleniowymi dla uczestników. 

Materiały i prezentacje należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej co najmniej 
3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

4. Wykonawca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usługi. 
5. Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty związane 

z realizowanym projektem, w tym dokumenty potwierdzające wykonanie usługi szkoleniowej. 
6. Wykonawca ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu projektu 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji powierzonych zadań oraz informowania 

Zamawiającego o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań. 
8. Kompletna dokumentacja szkoleniowa przekazana Zamawiającemu stanowi podstawę do 

wypłacenia wynagrodzenia. Zapłata zostanie uregulowana przelewem w ciągu 14 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  

9. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w razie 
opóźnienia związanego z przekazaniem środków finansowych na realizację Projektu. 

10. Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 31.03.2019 r. 
11. Miejsce realizacji zamówienia: teren subregionu słupskiego tj. powiat słupski i bytowski. 
12. W przypadku gdy Wykonawca zaangażowany jest w realizację zadań w ramach innych projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych 
źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarł więcej niż jedną 
umowę cywilno-prawną w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwość 
prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. 
Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 
środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” nie może 
przekroczyć 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy 
wszystkich form zaangażowania zawodowego. 

13. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jednego lub kilku punktów z umowy 
Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia 
Wykonawcy zawartego w umowie w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym terminie bez skutków finansowych  
w przypadku, gdy zadania objęte umową nie są realizowane zgodnie z warunkami umowy lub nie 
są wykonywane w terminie. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY: 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się  Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki 

udziału tj.: 

a) Posiada wiedzę i doświadczenie, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 
wykaże, że: 

− w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 zamówienia 
przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej odpowiadające swoim rodzajem usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia tj. z zakresu RODO i/lub bezpieczeństwa przetwarzania 
informacji. Na potwierdzenie spełnienia ww. wymagania, Zamawiający wymaga 



 

  

przedstawienia następujących dokumentów wystawionych przez Zleceniodawców: referencje 
lub protokół odbioru usługi (Tabela nr 1 w Formularzu ofertowym).  

b) Posiada zdolność ekonomiczną i finansową – Zamawiający nie określa szczegółowo warunku 
w tym zakresie. 

c) Dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia – Zamawiający nie 
określa szczegółowo warunku w tym zakresie.  

d) Dysponuje odpowiednią osobą zdolną do wykonania zamówienia. O udzielenie zamówienia 
może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki: 

− wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku: prawo, zarządzanie lub administracja (ksero 
dyplomu), 
oraz 

− doświadczenie trenerskie w realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej 3 zamówień przeznaczonych dla podmiotów ekonomii społecznej odpowiadających 
swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. z zakresu ochrony danych 
osobowych i/lub bezpieczeństwa przetwarzania informacji.  
Na potwierdzenie warunku należy przedłożyć informacje na temat kwalifikacji zawodowych i 
doświadczenia osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacją o dysponowaniu taką osobą (np. umowa, oświadczenie itp.) – (Tabela nr 2  
w Formularzu ofertowym).   

e) złoży kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę, na którą składają się dokumenty 
potwierdzające warunki wymienione w pkt. 1 i 2: 

−  Formularz ofertowy, 

−  Załącznik nr 1 – oświadczenia.  
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z nim 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawaniu  

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca  składa 
wraz z ofertą oświadczenie o braku ww. powiązań (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 

3. W toku badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Wykonawcy  
o złożenie wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:  
„spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie 
odrzucony w postępowaniu.  

 

V. ODRZUCENIE OFERTY: 
1. Oferta zostanie odrzucona jeśli: 



 

  

a) nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia określonym w punkcie III, 
b) nie jest kompletna, tj. nie zawiera oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym 

postępowaniu określonych w pkt. IV,  
c) Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę, 
d) nie odpowiada warunkom udziału, określonym w pkt. IV, 
e) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
f) Wykonawca jest wykluczony z postępowania, 
g) oferta wpłynęła po terminie składania ofert, 
h) jest niezgodna z innymi przepisami. 

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT  I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 
1. Oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione  

wg. następujących kryteriów:  
 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 

Maksymalna ilość punktów, jakie 

może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

Cena (C) 70% 70 punktów 

Doświadczenie (D) 30%  30 punktów 
 

2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

Będzie brana pod uwagę „Cena”, stanowiąca łączną wartość usługi (kwota ta wskazana będzie  
w Formularzu ofertowym). Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 70 pkt., oferty 
droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium „Cena” będą obliczone wg 
poniższego wzoru:  

                                                          Cmin 
       Cena ( C )= -------------------------------------------------------------- x 70 pkt  
                                             Cena badanej oferty  

 

gdzie: 

„Cena” C Ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena" 

Cmin najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Cena badanej oferty cena brutto oferty badanej 

70 pkt maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Cena" 
 

3. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie” (D). 

Ocenione będzie doświadczenie Wykonawcy w świadczeniu usługi w formie szkolenia w zakresie 
RODO i/lub bezpieczeństwa przetwarzania informacji dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. 
Kryterium przyznawania punktów: 

− 4 – 6  zrealizowanych usług – 15 pkt., 

− 7 i więcej zrealizowanych usług – 30 pkt.  

4. Ostateczna ocena punktowa oferty. 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę 

punktów w ostatecznej ocenie.  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to  100 punktów.   

Punkty będą obliczone za pomocą wzoru: 

                S =  C +D 

  gdzie:  



 

  

  S = sumaryczna ilość punktów badanej oferty, 

  C = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena, 

 D = liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu 

punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma najwyższą liczbę punktów.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe 
Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy z Zamawiającym, 
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który  
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

7. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

8. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, przy jednoczesnej tej samej 
wartości cenowej oferty, Zamawiający podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny,  
z wszystkimi Wykonawcami, których oferty otrzymały taką samą ilość punktów w ocenie. 

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich 
Wykonawców, którzy prawidłowo złożyli ofertę. 

10. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza 

możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 

12. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 
 

VII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY : 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
2. Stawkę za usługę należy podać w walucie polskiej, w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie 

podatki. Cena w przypadku osoby fizycznej zwiera koszty pochodne od wynagrodzenia, czyli składki 

ZUS zakładu pracy (Zamawiającego).  

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zastosowaniem wzoru stanowiącego Formularz 

ofertowy i Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Oferenta lub osoby upoważnione do 

reprezentowania Oferenta, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.  

5. Do oferty należy również załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału (np.: 

referencje lub protokół odbioru usługi, umowa, oświadczenie, ksero dyplomu).  

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.  

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  
1. Oferta może zostać złożona w jednej z niżej wymienionych form: 

a. osobiście w sekretariacie biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, 

Krzynia 16, 76-248 Dębnica Kaszubska w dni robocze w godzinach: 7.00 – 15.00. Koperta 

powinna być odpowiednio oznaczona: Zapytanie ofertowe nr 2/I/2019/OWES, 

b. pocztą tradycyjną/kurierem, na adres: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, 

Krzynia 16, 76-248 Dębnica Kaszubska. Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Zapytanie 

ofertowe nr 2/I/2019/OWES, 

c. pocztą elektroniczną na adres e-mail:  p.pradella@pds.org.pl 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 06.02.2019 r.  

mailto:p.pradella@pds.org.pl


 

  

3. Zamawiający uzna ofertę za złożoną jeśli wpłynie na adres określony w pkt 1, ppkt a, b lub c oraz  

w terminie wyznaczonym w pkt 2. 
 

IX. WARUNKI ZMIANY UMOWY:  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie 

postępowania bez podania przyczyny. 
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem tygodniowego wypowiedzenia. 

3. Złożenie oferty w ramach zapytania ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych 

zasad. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cenowych z Wykonawcą. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed 

upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści 

zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie  

pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronach internetowych: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.pds.org.pl.  Jeżeli wprowadzone 

zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

6. W sytuacji wystąpienia zmiany parametru wskazanego przez Zamawiającego, a mającego wpływ na 

wartość oferty przed podpisaniem umowy znajdzie on swe odzwierciedlenie w stosownych zapisach 

przedłożonej do podpisu Wykonawcy umowy. W przypadku zmiany po podpisaniu umowy  

z Wykonawcą, zmiana taka będzie przedmiotem stosownego aneksu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków umowy zawartej w wyniku 

rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w razie zmian w akredytacji, projekcie, zmian w wytycznych, 

informacji uzyskanych w wyniku ewaluacji działań i innych przesłanek, które wpłyną korzystnie na 

realizacje projektu. 

8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności, co do kwoty 

oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

X. POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 

1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego w 

ramach Zapytania Ofertowego. 

Data ogłoszenia: 27.01.2019 r. 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 1 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

