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ZAMAWIAJĄCY:

MAŁOPOLSKA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Unia Europej
Europejski Fundusz Spote

Mszana Dolna,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Spadochroniarzy 6

34-730 Mszana Dolna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej kieru
ofertowe na świadczenie usługi „Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy
uchodźców z Ukrainy w ramach projektu „Cała naprzód! - II”, realizowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Projekt dofi

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach p
9.1.1 Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Małopolskiego n
2020.

l. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
85312320-8 Usługi doradztwa

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi „Specjalisty ds. in

7.10.2022 r.

zapytanie
dla grupy
ego przez
ansowany
ddziałania
lata 2014-

ywidualnej
diagnozy” polegającej na przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy potrzeb oraz p tencjałów,

a także odpowiednim dostosowaniu form wsparcia dla uchodźców z Ukrainy ucze tniczących
w projekcie „Cała naprzód! - II".

II. Zakres zadań/usługi:

1.

2.

3.

4.

5.

Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb oraz Potencjałów każdego
uczestnika i każdej uczestniczki projektu, tj.: 80 osób (w, tym ok. 40 dzie i), wraz z
dostosowaniem form wsparcia dla każdej osoby, w maksymalnym łącznym wymiarze
640 godzin — średnio 8 godzin na uczestnika/uczestniczkę (w tym ocenępost pów oraz
aktualizację planów pomocy).
Analiza indywidualnych predyspozycji uczestników projektu wraz pra ownikami
socjalnymi oraz ze specjalistami t.j. psycholog, pedagog, socjolog, terapeut , doradca
zawodowy, których zapewnia Wykonawca do „Zespołu” przeprowadzająceg diagnozy
w zależności od potrzeb.
Doradca zawodowy opracowywał będzie częśćdiagnozy dla ucze tników i

uczestniczek projektu, którzy mogą być objęci aktywizacją zawodową. Odpo iedzialny
będzie za opracowanie diagnozy w obszarze preferencji zawodowych wskaże
indywidualne potrzeby w tym obszarze, możliwości, potencjał oraz ogr niczenia.
Psycholog, pedagog lub socjolog będą odpowiedzialni za opracowani części
psychospołecznej, w tym identyfikację indywidualnych problemów, a takż pomiar
kompetencji i umiejętności społecznych, posiadanych indywidualnych z sobów i
deficytów.
Zespół w ramach procesu diagnostycznego używać będzie wyspecjaliz wanych
narzędzi, które są zgodne ze standardami pracy socjalnej oraz metody ą pracy
socjalnej jak również psychologii, doradztwa zawodowego. Dokona anal zy oraz
interpretacji wyników indywidualnych badań diagnostycznych w formie indywi ualnych
raportów z badania.

Specjalista ds. indywidualnej diagnozy w oparciu o indywidualne raporty z badania
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6.

7.

8.

9.

opracowywał będzie indywidualną ścieżkę udziału dla każdego ucz stnika, przy
założeniu by każdy uczestnik skorzystał z co najmniej 3 usług aktywnej i tegracji.
Specjalista zgodnie z metodologią pracy socjalnej i standardami pracy ocjalnej przy
współpracyze specjalistami będzie dokonywał cyklicznej rediagnozy cel dokonania
oceny nabytych umiejętności i kompetencji jak również oceny postępu kontekście
zaplanowanych rezultatów. Przy współpracy ze specjalistami realizujący i wsparcie w
formach indywidualnych i grupowych oraz pracownikami socjalnymi doko ywał będzie
ewentualnych zmian indywidualnej ścieżki udziału celem dostosowa ia wsparcia
realizowanego w ramach projektu do bieżących potrzeb uczestników i za lanowanych
rezultatów projektu.
Wsparcie dobierane będzie indywidualnie z uwzględnieniem zróżnicowa ia na płeć,
ograniczenia w tym zdrowotne, w sposób odpowiadający oczekiwani m kobiet i
mężczyzn. Narzędzia oraz język komunikacji (wymagany j. ukraińs i) zostanie
dostosowany do możliwości osoby poddanej diagnozie

Wsparcie realizowane będzie w języku ukraińskim, przy czym wymag
psycholog posługiwał się biegle językiem ukraińskim, zaś w przypadku
specjalistów dopuszcza się udział tłumacza (koszt tłumacza ponoszony b
Wykonawcę i nie może być uwzględniony jako godziny realizacji wsparcia
Wymagany termin przeprowadzenia diagnoz, kodowania te
opracowania IPD — do 3 tygodni od daty pierwszego spotkania z uc
projektu.

Dodatkowe informacje:

1.

2.

3.
4.

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zr
liczby godzin na rzecz uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobi
godzin może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żąda
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez
jakichkolwiek kar.
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera ryczałtowy zwrot kosztów przejazdu
wykonywania przez niego usług oraz wykorzystywanych materiałów.

Jedna godzina = 60 minut.
Zamówienie musi być realizowane zgodnie z Regulaminem Konkursu 9.1.1.

się, żeby
ozostałych
dzie przez

ów oraz
estnikami

lizowanej
, iż liczba
wyłącznie
naliczania

o miejsca

wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz innymi wytycznymi dotyczącym
projektów dofinansowanych ze środków EFS, w szczególności Wytycznymi
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Sp ności na
lata 2014 - 2020.

W szczególności wymaga się, aby osoba wykonująca zadanie spełniała następując

PO WM,
realizacji
zakresie
Rozwoju

warunki:

ania nie

zadań

rojektów

•

•

•

•

obciążenie wynikające z wykonywania usług w ramach niniejszego zap
wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkic
powierzonych danej osobie;

łącznezaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych innych
źródeł, w tym środków własnych wykonawcy i innych podmiotów, nie przekr cza 276

godzin miesięcznie;
w związku z zatrudnieniem w ramach projektu "Cała naprzód! - II” nie zachod i konflikt

interesów i podwójne finansowanie;
nie była zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RP WM na
podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub p dwójne
finansowanie.
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Wymagany termin realizacji zamówienia:

listopad 2022r. — 30 września 2023r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówie ia na skutek
wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (który h nie można
było przewidzieć).

Miejsce realizacji:

Wsparcie będzie realizowane w miejscu wskazanym przez zamawiającego na t renie gminy
Mszana Dolna lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu, jeżeli zajdzie ta a potrzeba.
Wykonawca powinien równocześnie uwzględnić sytuacje oraz koszty z tym iązane, w
których zaistnieje konieczność realizacji spotkań w miejscu zamieszkania uc stnika, na
terenie gminy Mszana Dolna.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają waru ki udziału
w postępowaniu dotyczące:

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynn ści, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

B. posiadania wiedzy i doświadczenia — doświadczenie w realizacji mi imum 80
indywidualnych diagnoz w ciągu ostatnich trzech lat w ramach projektów współfina sowanych
w ramach EFS

C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

E. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — Zamawiający uzn warunek
za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem: psychol g biegle
posługujący się językiem ukraińskim (minimum dwie osoby) i doradca zawodowy

Zamawiający dokona oceny spełnianiaww. warunków udziału w postępowaniu
podstawie złożonych dokumentów opisanychw niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „s
spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykl

postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiąz
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
bezpieczeństwa narodowego, dalej „ustawa”, z postępowania o udzielenie za
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określ
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na p

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mo
1 pkt 3 ustawy;

na
ełnia/nie

czony z

niach w
chronie

ówienia

nych w
dstawie
a w art.
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• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazac
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisan
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu śro
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

rozumieniu
inansowaniu
określonych
ędąca takim
na listę na
a, o którym

• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumie iu art. 3 ust.
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. po . 217, 2105
i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominu ącą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie w isu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnie ia warunku
udziału

w postępowaniu, o którym mowa poniżej oraz niezłożenia oświadczeń, Ofertę ykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w po ępowaniu,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wykonawcy o braku podstaw ykluczenia
— według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonaw y

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonyc w pkt. III,
wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:

a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone o według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego

b) oświadczenia RODO (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia (załącznik nr 4 do apytania
ofertowego

Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonan wyboru
Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

a) w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usł g: kwota
brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kw tę netto
oraz kwotę podatku od towarów i usług,

b) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewi zianego
dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmi nę, gdy
będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
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c) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązuących w dniu
zawarcia umowy, oraz zmiany wynikające z następstw zmian wytycznych dotyczących
RPOWM lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ a realizację
przedmiotu umowy, zmiana ta przeprowadzona może być jedynie w zakresie po gającym na
dostosowaniu umowy

d) zmiana leży w interesie Zamawiającego.

VI. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

a) została złożonaprzez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu udzielenie
zamówienia,

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

d) została złożonapo terminie,

e) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupeł ienia lub
wyjaśnienia treści oferty.

VII. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji rojektu tj.
do dnia 30.09.2023.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.

2.

3.

4.

5.

Należy podać cenę ryczałtową oferty brutto, która musi określać wycenę p
zamówienia
Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy
wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i r
przedmiotu zamówienia.
W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wyma
bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także spr
warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą star

Cena ma byćwyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należneg
VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecink

edmiotu

lementy
zliczenia

ówienia,

ane jest

wdzenie
nnością.
podatku
(zł/ gr).

Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenębrutto stanowiącą wycen całości
przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym



IX. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów
przyznawania punktacji.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:

1. Cena brutto — 70 pkt. Przez cenębrutto rozumie się cenę(z podatkiem VAT), a przypadku
osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity pon szony przez
Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie naležn ści z tytułu
podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie
Zamawiającego, jak iWykonawcy -tzw. „brutto-brutto".

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następują ego wzoru:

Cmin

Cn

gdzie:

Pc - punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto";

Cmin - najniższa cena brutto za wykonanie całości zamówienia spośród złożonych ofert;

Cn - cena brutto za wykonanie całości zamówienia zaproponowana przez W konawcę,
którego oferta jest badana

2. Gotowość do realizacji zamówienia — 30 pkt.

Kryterium „Gotowość do realizacji zamówienia” — oznacza, okres liczony w dniach pomiędzy
dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania d realizacji
przedmiotu zamówienia (tj. rozpoczęcia realizacji diagnoz dla danej osoby), a dniem
rozpoczęcia jego realizacji (dniem przeprowadzenia pierwszego spotkania dla da ej osoby)
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przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 7 dni.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony

kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego W
każdorazowo wezwania do realizacji przedmiotu zamówienia, a dniem rozpocz
realizacji (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 3 dni, to Za
będzie uprawniony dla każdej grupy wskazać Wykonawcy dzień pierwszego spot
danej osoby najpóźniej na 3 dni przed tym dniem). Zamawiający informuje, że n
dopuszczalny okres gotowości to 7 dni. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda
terminu, przyjmuje się, że oferuje wykonanie zamówienia w najdłuższym dopus
terminie — 7 dni.

dniach
konawcy
cia jego
awiający
ania dla

jdłuższy

ofercie
czalnym

Uwaga: ocenie będzie podlegać oferta, w której czas gotowości do realizacji ni będzie
dłuższy niż 7 dni. Oferty zawierające czas gotowości do realizacji dłuższy iż 7 dni
podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.

W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie wskazany przez
Zamawiającego zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem g owości,
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Wykonawca zapłaci każdorazowo karęumownąw wysokości 2% całkowitej ceny brutto całego
zamówienia.

Maksymalna liczba punktów wynosi 100,00. Uzyskana liczba punktów w ramach
ww. kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. amawiający
za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najw ększą liczbę
punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów amawiający
wybierze ofertęzawierającą niższą cenę.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najko ystniejszej
ze względu na to, że zostały złożoneoferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie

mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zło enie oferty

dodatkowej zawierającej cenęwyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie będzie skutkowało
wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

X. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze w terminie do 08.11.2022 do godzi y 15:00 na
adres e-mail: qopsmszanadolna.efs@amail.com, poprzez Bazę Konkuren yjności lub
osobiście w siedzibie GOPS tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Spadoc roniarzy 6,

34-730 Mszana Dolna z dopiskiem: „Oferta: Specjalista ds. Indywidualnej diagnoz

Z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zama iającego.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzi a wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką pocztową, czy kurie ską.

Złożone oferty zarównopodlegające ocenie jak i odrzucone lub złożonepo termini nie będą
zwracane.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do ru iejszego
zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany d podania
wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszys kich pól

formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) u rawnione
do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (do umenty)
potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wyk nawcy o
ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).

XI. Dodatkowe warunki

1

2

3

4

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługująOferent
roszczenia wobec Zamawiającego.

Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Wykonawcy pozostają związani złożonąofertą przez 30 dni, licząc od dnia,
upływa termin składania ofert.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkow
polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych

żadne

którym

i inne
mian w
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5

6

treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego ferta została
poprawiona.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówieni na każdym
etapie postępowania.

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z
Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umo z kolejnym
Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę pun łów.

XII. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadk

a) jeżeli najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustal ny przez
zamawiającego na realizację zadania,

b) w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez, co s tkowałoby
nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfi ansowanie
zamówienia,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postęp wania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie ožna było
wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniem żliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia pu licznego,

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzi Iności za
koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zama iającego.

XIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o zielenie

zamówienia publicznego

•

•

Klauzula informacyjna dla:

wykonawców będących osobami fizycznymi,

wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową d iałalność
gospodarczą,

pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresi danych
osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),

członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandyt wej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w

danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz u

akresie

6/679 z

aniem
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
Ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

UE L 119 z

• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Pani Katarzy a Kozicka,
adres e-mail: iod@mszana.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c R DO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Świadczenieusługi, pecjalisty
ds. indywidualnej diagnozy” w ramach projektu „Cała naprzód! - II”, rea izowanego
przez GminnyOśrodekPomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Projekt dofina sowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 R gionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. P tępowanie
prowadzone jest w trybie zasady „rozeznanie rynku” określonej w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re ionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 — 2 20.

•

•

•

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmio y, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 20 r zdz. 6.5.1
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eu pejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz ego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 — 2020.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat d dnia 31

grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej z stawienia

wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego pro ektu.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio ani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postę owaniu o
udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą „rozeznanie rynku", określonąwr dz. 6.5.1
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eur pejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczn go oraz
Funduszu Spójności na lata 2014—2020. W przypadku nie podania danych o obowych
oferta będzie podlegała odrzuceniu.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podej owane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ani/Pana

dotyczących;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pan danych

osobowych 1;
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ogr niczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, których

mowa w art. 18 ust. 2 ROD02;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Os bowych,

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych P ni/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 ODO;
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— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwa
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępow

ka
ny

ania danych
ana danych

ia o udzielenie1)

2)

zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może narus ać integralności

protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przecho ania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej os y fizycznej lub

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejski
•

lub państwa
członkowskiego.

XIV. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 4 8 558 oraz
adresem email: gopsmszanadolna.efs@qmail.com.

XV. Załączniki

1.
2.
3.
4.

Wzór formularza ofertowego
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczenia RODO
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia

Z up. (i iny Mszana D )lna
,łngr elu .i[alet•

Gminne',-ro Ośrodka Ponłocy Spo ecznej
w Mszanie Dolnej


