
 

 

Kielce, dnia 13 lutego 2019 r. 

Nr sprawy RR/2/TIK/2019 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/2/TIK/2019 
 

Wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia  
w celu uzyskania przez nauczycieli kompetencji cyfrowych i medialnych  

 
w celu realizacji projektu „Szkoła TIK na TAK!” 

 
Usługa realizowana jest w ramach projektu „Szkoła TIK na TAK!” współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

 
 
 
 

Zamawiający 
                (adres): 

 
Grupa MAC S.A. 

ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  
tel. 665-055-803 

strona internetowa: www.mac.pl  
                  e-mail: edyta.kraska@mac.pl 

                   
Biuro Projektu 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 do 15:30 

 
 
 
 
 

Prowadzący rozpoznanie 
 (adres):  

 
Grupa MAC S.A. 

ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  
tel. 665-055-803 

strona internetowa: www.mac.pl  
                  e-mail: edyta.kraska@mac.pl 

                   
Biuro Projektu 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 do 15:30 

 

 

 

 

 

http://www.mac.pl/
mailto:edyta.kraska@mac.pl
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II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia został określony w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.  
 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert, 

do dnia 18.02.2019 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście 

na adres: Biuro Projektu „Szkoła TIK na TAK!”, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce, pokój nr 308. 

 

Oferta w wersji papierowej winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: 

Wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia  
w celu uzyskania przez nauczycieli kompetencji cyfrowych i medialnych  

 

w ramach projektu „Szkoła TIK na TAK!” 

NIE OTWIERAĆ przed 18.02.2019 r.  godz. 12:00 

 

 

IV.OCENA OFERT: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest 100% cena.  
 

V. TERMIN REALIZACJI: 

Usługa realizowana w terminie od dnia podpisania umowy do  dnia 31.03.2019 r. 

Harmonogram szkoleń: 
23.02.2019 r. 
24.02.2019 r. 
03.03.2019 r. 
17.03.2019 r. 
23.03.2019 r. 
24.03.2019 r.  
Zamawiający zastrzega, iż wskazane terminy mogą ulec zmianie. 
  
 

VI. DODATKOWE INFORMACJE:  

Dodatkowych informacji udziela: 

Edyta Kraska – tel. 665 055 803, e-mail: edyta.kraska@mac.pl 
 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 

Oferta powinna być przygotowana na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

 

 

 



 

VIII. Wymagania wobec Wykonawcy 

Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z ofertą oraz 

zgodnie z warunkami wynikającymi z właściwych dla przedmiotu zamówienia przepisów prawa.  

Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia. 
Osoba prowadzące szkolenie dla nauczycieli musi posiadać wykształcenie wyższe z zakresu 
pedagogiki oraz doświadczenie zawodowe odpowiednie do zakresu tematycznego prowadzonych 
zajęć. Jako potwierdzenie niniejszego warunku, przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży 
oświadczenie – Załącznik nr 3 oraz kserokopię dyplomu.  
 
IX. Ochrona danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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”, informuję, 

że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 
3, 25-516 Kielce; 

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 
Warszawa; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres 
przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
 
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 

 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 **; 
− 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 ***;   



 

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

 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.  
 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 

lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych 
osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** 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. 

 
  
 
Załączniki: 
1.  Charakterystyka przedmiotu zamówienia. 
2.  Oferta cenowa. 
3.  Oświadczenie. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia  
w celu uzyskania przez nauczycieli kompetencji cyfrowych i medialnych  

 
w celu realizacji projektu „Szkoła TIK na TAK!”  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji trenera dla nauczycieli 

szkół podstawowych w projekcie „Szkoła TIK na TAK!”. 
2. Zajęcia są skierowane dla 32 nauczycieli w podziale na 2 grupy (1 grupa = 16 nauczycieli,  

2 grupa = 16 nauczycieli). Czas trwania szkolenia dla każdej grupy nauczycieli to 22 godziny,  
tj. 2 grupy x 22 godziny = 44 godziny. Łączne przedmiotowe zamówienie obejmuje 44 godziny 
szkolenia.  

3. Zamawiający zastrzega, iż może ulec zmianie liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach. 
Zamawiający dokona zapłaty za faktyczną liczbę przeprowadzonych godzin szkoleniowych. 

4. Celem szkolenia będzie podniesienie kompetencji cyfrowych i medialnych nauczycieli 
uczestniczących w projekcie, potwierdzające m. in. umiejętność celowego i efektownego 
stosowania TIK w pracy edukacyjnej wpływające na własny rozwój zawodowy, co przekłada 
się na zwiększenie osiągnięć uczniów.  

5. Zakres tematyczny szkolenia to: 
a) Kształtowanie wizerunku w mediach (8 h x 2 grupy = 16 h) 
b) Cyfrowa dydaktyka (4 h x 2 grupy = 8 h) 
c) Blogodydaktyka (7 h x 2 grupy = 14 h) 
d) Dobre praktyki na przykładzie Superbelfrzy RP (2 h x 2 grupy = 4 h) 
e) Równość szans w edukacji (1 h x 2 grupy = 2 h) 

6. Miejsce realizacji szkolenia dla nauczycieli zapewnia Zamawiający.  
7. Zamawiający zapewnia niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń. 
8. Zamawiający wymaga, aby szkolenie dla nauczycieli odbywało się w weekendy (sobota i 

niedziela). Jednakże, gdy w trakcie realizacji szkoleń wyniknie potrzeba organizacji zajęć w 
trakcie tygodnia, to Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

9. Wykonawca będzie przekazywał co miesiąc protokół odbioru świadczonych usług i 
rachunek/fakturę w terminie nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po tym, w 
którym wykonywana była usługa objęta przedmiotem umowy. Protokół odbioru usługi będzie 
wskazywał m. in. liczbę godzin przeprowadzonych zajęć wraz z terminami ich 
przeprowadzenia.  

10. Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania niniejszego przedmiotu 
zamówienia. Osoba prowadzące szkolenie dla nauczycieli musi posiadać wykształcenie 
wyższe z zakresu pedagogiki oraz doświadczenie zawodowe odpowiednie do zakresu 
tematycznego prowadzonych zajęć. Jako potwierdzenie niniejszego warunku, przed 
podpisaniem umowy, Wykonawca złoży oświadczenie – Załącznik nr 3 oraz kserokopię 
dyplomu.  

11. Zajęcia muszą zostać zrealizowane dla 32 nauczycieli w terminie do 31.03.2019 roku. 
12. Harmonogram szkoleń: 

23.02.2019 r., 24.02.2019 r., 03.03.2019 r., 17.03.2019 r., 23.03.2019 r., 24.03.2019 r.  
Zamawiający zastrzega, iż wskazane terminy mogą ulec zmianie. 

13. W ramach usługi trener zobowiązany będzie opracować i przesłać (w formie elektronicznej) 
do Biura Projektu w terminie do 31 marca 2019 r. materiały szkoleniowe, składające się min. 
z prezentacji w programie Power Point (slajdy) oraz dodatkowych materiałów w programie 
Word (np. ćwiczenia, przykładowe scenariusze, analizy przypadku, dobre praktyki itp.). 

 



 

Załącznik nr 2 

 

………..………………, dnia ………………. 

 

OFERTA CENOWA 

Nawiązując do zaproszenia na: 

Wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia  
w celu uzyskania przez nauczycieli kompetencji cyfrowych i medialnych  

 
w celu realizacji projektu „Szkoła TIK na TAK!” 

 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 

Sposób obliczenia ceny brutto razem:  
Cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkolenia x 140 godz. = Cena brutto razem 

 

 

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM * …………….…………………………………………………......................................... ZŁ  

SŁOWNIE: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Cena BRUTTO RAZEM obliczona przy założeniu przeprowadzenia 44 godzin zajęć z nauczycielami. 
 
 

Cena jednostkowa:  

1 godzina szkolenia  za cenę brutto ……………………………………………………………………………. zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Dane dotyczące  Wykonawcy / Oferenta:  

 

Nazwa firmy / Imię i nazwisko Wykonawcy  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numer telefonu:  ….……/ ……………………………………………. 

 



 

 

Numer REGON/PESEL: ................................................. 

 

Numer NIP:   ................................................................ 

 

Adres kontaktowy email:  …………………………………………. 

 

 oświadczam/oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

 oświadczam/oświadczamy, że posiadam (posiadamy) stosowne uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy, 

 oświadczam/oświadczamy, że uzyskałem (uzyskaliśmy) od Zamawiającego/Prowadzącego 

postępowanie wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty 

zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu, 

 oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem się (zapoznaliśmy się) z zaproszeniem wraz z 

załącznikami oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego warunki, w tym wzór umowy oraz uznaje się 

za związany określonymi w ofercie cenowej warunkami przez okres 30 dni od daty złożenia 

oferty, 

 oświadczam/oświadczamy, że Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty 

do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego, 

 oświadczam/oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty Wykonawca zrealizuje przedmiot 

zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu, 

 oświadczam/oświadczamy, że jestem (jesteśmy) upoważnieni do reprezentowania oferenta, 

 oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu,* 

 w przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu danych: 

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 (RODO). 

7) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 
3, 25-516 Kielce; 

8) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 
Warszawa; 

9) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 



 

10) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);   

11) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres 
przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE; 

12) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 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 **; 
− 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 ***;   

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

 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.  
 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 

lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych 
osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** 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. 

 

......................................... dnia ............................................ 
miejscowość 

 

……………………………………………………… 
imię i nazwisko, podpis osoby/osób 

     upoważnionych do składania oświadczeń woli 

 

 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 3 
 

       ……………………………………………  
                 Miejscowość i data 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Ja …………………………………………………………………………, niżej podpisana/y oświadczam, iż: 
                                   (imię i nazwisko) 

 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli do stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej w szkole oraz w zakresie kształtowania 
wizerunku w mediach, cyfrowej dydaktyki i blogodydaktyki. 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz w przypadku złożenia oferty przez 
firmę - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5. Posiadam doświadczenie zawodowe odpowiadające rodzajem usługom stanowiącym 

przedmiot zamówienia. 
 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej 
informacje są zgodne z prawdą. Ponadto uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe 
zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że wszystkie dokumenty oraz 
przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą. 
 
 

….............................................................. 
          podpis trenera/osoby realizującej    

przedmiot zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


