
 

   

 

  

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZACOWANIU WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

Znak sprawy: 4-2022/EW 

Katowice, 31 stycznia 2022 

ZAMAWIAJĄCY:      
OŚWIATA i BIZNES Sp. z o. o. 
ul. Adama Mickiewicza 28 lok. 7; 40-092 Katowice 
NIP: 6342738597; REGON: 241504952   

 

 

 

 
ODBIORCA: 
ŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
al. Wojciecha Korfantego 141 
40-154 Katowice 

Potencjalni Wykonawcy 

 

 

Dotyczy dostaw/usług według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

72261000-2 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania 

 

Prezes Zarządu OŚWIATA i BIZNES spółka z o.o. w imieniu Śląskiego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli - realizatora projektu  „Edukacja włączająca – województwo łódzkie”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER. 2.10. Wysoka jakość 

systemu oświaty, w celu oszacowania wartości zamówienia ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na usługi 

eksperckie w zakresie technicznej obsługi Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE). 

Potencjalni Oferenci proszeni są o wypełnienie FORMULARZA, stanowiącego załącznik nr 2  

do niniejszego zaproszenia, i odesłanie go w terminie do 7 lutego 2022 r. za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: zarząd@oswiata.slask.pl. 

Określając wartość zamówienia, należy uwzględnić wszystkie koszty leżące po stronie Wykonawcy,  

ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych w SPECYFIKACJI, stanowiącej załącznik nr 1  

do niniejszego zaproszenia. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-pomocnicze-w-zakresie-oprogramowania-8442
about:blank


 

   

 

  

Z oferentem,  którego oferta będzie najkorzystniejsza, Zamawiający może podpisać umowę  

na przedmiotową usługę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą wartością brutto  

za przedmiot zamówienia. 

Prezes Zarządu 

Piotr Skrzypecki



 

   

 

  

Załącznik nr 1 do zaproszenia 4-2022/EW do udziału w szacowaniu wartości zamówienia 
z dnia  31 stycznia 2022 r. 

 
 

Wymagania dotyczące zamówienia 
 

SPECYFIKACJA 

1. Okres zatrudnienia: 2 miesiące 

2. Wymiar zaangażowania: średniomiesięcznie 38 godzin 

3. Zakres odpowiedzialności: zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoleń on-line dla trenerów 
projektu „Edukacja włączająca – województwo łódzkie” na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej 
(ZPE)  

4. Zakres obowiązków: 
- pomoc w rejestracji trenerów na platformie ZPE, 
- kontakt z ORE i pomocą techniczną ZPE, 
- wspieranie trenerów w logowaniu się na platformę ZPE i zapewnienie im pomocy w korzystaniu z 
funkcjonalności ZPE. 

5. Inne istotne informacje dot. zamówienia 
Zamawiający nie zapewnia sprzętu komputerowego ani dostępu do Internetu.  
Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia i kompetencji cyfrowych niezbędnych do 
właściwej realizacji usługi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

  

Załącznik nr 2 do zaproszenia 4-2022/EW do udziału w szacowaniu wartości zamówienia 
z dnia  31 stycznia 2022 r. 

 

 

Oferent 

(opcjonalnie pieczęć firmowa) 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

NIP/PESEL__________________________ 

 

Formularz ofertowy 

 
data _____________________ 

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:      
OŚWIATA i BIZNES Sp. z o. o. 

ul. Adama Mickiewicza 28 lok. 7; 40-092 Katowice 
NIP: 6342738597; REGON: 241504952   

 

 

 

 
ODBIORCA: 

ŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
al. Wojciecha Korfantego 141 

40-154 Katowice 

 

 

 

Dotyczy: Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia z dnia 31 stycznia 2022 r. (znak 
sprawy 4-2022/EW) 

 



 

   

 

  

Oświadczam, że dysponuję zasobami technicznymi i niezbędnym doświadczeniem do realizacji 
przedmiotowej usługi 

Oferowana cena za 1 godzinę pracy eksperta ds. obsługi technicznej ZPE: 

 

Cena jednostkowa NETTO 
 

Cena jednostkowa 
BUTTO 

 

J.m. Iloś
ć 

Wartość BRUTTO 
za realizację usługi 

  godz. 76  

 

I. OŚWIADCZENIA 

 

1. Zapoznałam/em się z całą dokumentacją przedstawioną przez Zamawiającego w związku 
z postępowaniem, nie wnoszę do niej zastrzeżeń, akceptuję bez zastrzeżeń treść niniejszego zapytania, 
określone w nim warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie konsekwencje z tym związane; 

2. Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz wszystkie warunki realizacji przedmiotu 
zamówienia wskazane w tej dokumentacji; 

3. Cena określona powyżej obejmuje wykonanie zadania opisanego w zaproszeniu oraz wszelkie koszty 
i narzuty na cenę (koszty wynagrodzenia, jeśli dotyczy – podatek od towarów i usług, niezbędne obciążenia 
publicznoprawne [podatek, składki ZUS, w tym składki ZUS opłacane przez Zamawiającego (tzw. „pochodne” 
od wynagrodzenia)], koszty dojazdów,  korespondencji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; 

4. Wyrażam zgodę na publikację moich danych zawartych w niniejszym dokumencie. 
 
 
 
 

 

 

Miejscowość i data  Czytelny podpis Wykonawcy 
Pieczęć firmowa (jeśli dotyczy) 
 



 

   

 

  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
obowiązek informacyjny realizowany w związku  

z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

 
W związku z postępowaniem na realizację usług w ramach projektu pn. „Edukacja włączająca - 
województwo łódzkie” przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 
siedzibę przy ul. Wspólnej 1/3, 00-529 Warszawa. 

2. Beneficjentem projektu jest OŚWIATA i BIZNES Sp. z o. o. ul. Adama Mickiewicza 28 lok. 7; 40-092 
Katowice. 

3. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa  
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679: 

3.1. art. 6 ust. 1 lit. b – dane są niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia,  
a następnie wykonywania Umowy,  

3.2. art. 6 ust. 1 lit f – przetwarzanie danych wynika prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, jakim może być w szczególności dochodzenie roszczeń lub archiwizacja 
danych,  

3.3. art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego w związku z realizacją wypłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi, 

3.4. art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie:   

3.4.1. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności  
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,  
str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  
i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347  
z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

3.4.2. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 



 

   

 

  

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności  
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  
i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

e)  

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Edukacja włączająca - 
województwo łódzkie”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach PO WER. 

5. Moje dane zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo Edukacji i 
Nauki (ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa), Beneficjentowi, Partnerowi Projektu. Moje dane osobowe 
mogą zostać przekazane podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta lub Partnera projektu uczestniczą 
w realizacji projektu, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej, Beneficjenta lub Partnera projektu. Moje dane osobowe mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej oraz Beneficjenta lub Partnera projektu kontrole i audyt w ramach PO WER. 

6. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, a odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości ubiegania się o zamówienie w ramach projektu/brakiem możliwości rozliczenia 
kosztów wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia w ramach projektu. 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Moje dane będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji dotyczącej realizacji projektu. 

9. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Zamawiającego wysyłając 
wiadomość na adres poczty elektronicznej: zarzad@oswiata.slask.pl 

10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania. 

 

 

Miejscowość i data  Czytelny podpis Wykonawcy 
Pieczęć firmowa (jeśli dotyczy) 

 

mailto:zarzad@oswiata.slask.pl

