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Mysłowice, 05.08.2021 r. 

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU nr 21/07.04.02-24-008F/2021 

dotyczące wyboru wykonawcy na realizację usług doradczych polegających na ocenie złożonych 

wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego/pomostowego przedłużonego 

przeznaczonych dla Uczestników/-czek projektu, którzy rozpoczną/rozpoczęli własną 

działalność gospodarczą w ramach projektu pn. „Zyskaj nowe możliwości - szkolenia, staże, dotacje 

na utworzenie działalności” nr WND-RPSL.07.04.02-24-008F/20 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Lider projektu: 

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o. o. 

ul. Świerczyny 72 

41-400 Mysłowice 

NIP 2220894578 

REGON 242873999 

 

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2021 r. w Biurze Projektu: Ośrodek Szkoleń 

Zawodowych „DIAGNO-TEST” Spółka z o.o., ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice osobiście, 

bezpośrednio przez poprzez operatora pocztowego/kuriera na adres: Ośrodek Szkoleń 

Zawodowych „DIAGNO-TEST” Spółka z o.o. ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice, pok. 15. 

2. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis:  

„Oferta na wybór wykonawcy na realizację usług doradczych polegających na ocenie złożonych 

wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego/pomostowego przedłużonego w 

ramach projektu WND-RPSL.07.04.02-24-008F/20” lub umieścić numer identyfikacyjny 

niniejszego postępowania (rozeznania cenowego). Kopertę należy opatrzyć dokładną nazwą i 

adresem Oferenta. 

3. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami: 

Dawid Kotecki – Kierownik Projektu tel.: 514-190-220; e-mail: dawid.kotecki@diagno-test.pl 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną  

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania cenowego jest współfinansowane 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   

mailto:dawid.kotecki@diagno-test.pl
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IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz 

podobne 

CPV: 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Świadczenie usług doradczych polegających na ocenie formalnej i merytorycznej 24 wniosków 

składanych przez Uczestników/-czki projektu o przyznanie wsparcia finansowego, w  tym:  

12 wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego oraz ocena formalna i 

merytoryczna 12 wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego, 

którzy rozpoczną/rozpoczęli własną działalność gospodarczą w ramach projektu. 

Ocena wniosków powinna zostać dokonana zgodnie z zapisami dotyczącymi procedury składania 

i oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego/pomostowego 

przedłużonego zawartych w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości (ścieżka dotacyjna) w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 7.4.2 

Outplacement – konkurs „Zyskaj nowe możliwości – szkolenia, staże, dotacje na utworzenie 

działalności” WND-RPSL.07.04.02-24-008F/20 opublikowanych na stronie projektu: 

https://diagno-test.pl/zyskaj-nowe-mozliwosci-szkolenia-staze-dotacje-na-utworzenie-

dzialalnosci/. 

3. Oceniający podczas realizacji usługi powinien zapoznać się z przygotowaną przez 

Zamawiającego Kartą oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia 

pomostowego/pomostowego przedłużonego aby wnioski były zgodne z jej wymogami oraz aby 

poprawnie dokonać ich oceny formalnej i merytorycznej. Karta oceny została opublikowana na 

stronie projektu: https://diagno-test.pl/zyskaj-nowe-mozliwosci-szkolenia-staze-dotacje-na-

utworzenie-dzialalnosci/. 

4. Termin naboru wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego/pomostowego 

przedłużonego Zamawiający wyznaczył zgodnie z następującym harmonogramem: 

- do 20.09.2021r. nabór na składanie przez Uczestników/-czki projektu wniosków o przyznanie 

finansowego wsparcia pomostowego – Wykonawca powinien ocenić każdy wniosek w terminie 

do 7 dni kalendarzowych od momentu przekazania każdego wniosku przez Zamawiającego, 

- po 6 miesiącach kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestników/-

czki projektu rozpocznie się kolejny nabór na składanie przez Uczestników/-czki projektu 

wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego – Wykonawca 

powinien ocenić każdy wniosek w terminie do 7 dni kalendarzowych od momentu przekazania 

każdego wniosku przez Zamawiającego. 

5. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za faktycznie ocenione wnioski o 

przyznanie finansowego wsparcia pomostowego/pomostowego przedłużonego złożone przez 

Uczestników/-czki projektu uczestniczących w ścieżce dotacyjnej w projekcie.  

https://diagno-test.pl/zyskaj-nowe-mozliwosci-szkolenia-staze-dotacje-na-utworzenie-dzialalnosci/
https://diagno-test.pl/zyskaj-nowe-mozliwosci-szkolenia-staze-dotacje-na-utworzenie-dzialalnosci/
https://diagno-test.pl/zyskaj-nowe-mozliwosci-szkolenia-staze-dotacje-na-utworzenie-dzialalnosci/
https://diagno-test.pl/zyskaj-nowe-mozliwosci-szkolenia-staze-dotacje-na-utworzenie-dzialalnosci/
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6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do września 2022 r. 

7. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: woj. śląskie 

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INFORMACJE O WYKLUCZENIU 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości Uczestników/-czek projektu biorących 

udział w ścieżce dotacyjnej jak również zmiany ilości wniosków kierowanych do oceny 

dotyczących przyznania finansowego wsparcia pomostowego/pomostowego przedłużonego. 

2. Zamawiający nadmienia, że w związku z wyborem Wykonawcy w postępowaniu 

przeprowadzonym w oparciu o zasadę rozeznania rynku oraz zgodnie z zapisami rozeznania 

cenowego, ma możliwość wprowadzenia określonych zmian w zawartej umowie z Wykonawcą. 

Zakres zmian może dotyczyć:  

a) okresu i harmonogramu realizacji umowy, 

b) ostatecznej liczby kierowanych do oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia 

pomostowego/pomostowego przedłużonego,  

c) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 

zamówienia określonego w umowie (zamówienie uzupełniające). 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy bezwzględnie spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu:  

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, których dotyczy przedmiot 

zamówienia: 

- posiadają wykształcenie wyższe,  

- posiadają min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji usług doradczych.  

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Oferent oświadczy, iż spełnia warunek 

dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, których dotyczy 

przedmiot zamówienia oraz przedstawi dokumenty potwierdzające ten fakt (dokument 

potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego oraz CV oferenta potwierdzające 

doświadczenie zawodowe). 

b) Wykonawca nie jest powiązany z Oferentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

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: uczestniczeniu w spółce, jako 

wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; o 

ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO; pełnieniu 

funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

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.   

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Oferent oświadczy, iż spełnia warunek 
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dotyczący braku powiązań osobowych i kapitałowych. Weryfikacja nastąpi na podstawie 

Załącznika nr 2 do formularza oferty; 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych i informacji podanych przez 

oferenta oraz zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w całości w przypadku podania 

nieprawdziwych danych. 

4. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury 

VAT/rachunku, maksymalnie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku/faktury VAT nastąpi po 

podpisaniu protokołu odbioru. 

5. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania 

środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy 

projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, 

wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy.  

W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia  

w zapłacie.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego doświadczenia 

poprzez wgląd w CV, potwierdzenia wykonania usług, świadectw pracy lub innych dokumentów, 

które jasno potwierdzają doświadczenie Wykonawcy. 

7. Wykonawca/personel Wykonawcy uczestniczący w wykonaniu zamówienia nie jest 

zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję,  

do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy 

chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020).  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego  

do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania 

działań Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej 

umowy, w tym uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych 

wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z 

uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

10. Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej, zgodnej  

z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności:  

a. prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;  

b. przekazywania dokumentacji sprawozdawczej z wykonanych działań wraz  z 

wystawieniem faktury VAT/rachunku;  

c. informowania Uczestników/-czek projektu o współfinansowaniu projektu „Zyskaj nowe 

możliwości - szkolenia, staże, dotacje na utworzenie działalności!” ze środków 
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

11. W ramach składania wniosków o płatność oferta oraz dane oferenta mogą zostać przekazane 

w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej uprawnionej do kontroli sposobu realizacji 

projektu. 

12. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związanych 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 udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d. pozostawaniu 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.  

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego  

w załącznikach do niniejszego rozeznania cenowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. 

oświadczenia zostaną odrzuceni. 

13. Obowiązujące procedury dla zasady rozeznania rynku nie przewidują możliwości procedury 

odwoławczej. 

14. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego rozeznania cenowego przekazywane będą 

telefonicznie i mailowo. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub 

odwołania zaproszenia do składania ofert oraz prawo do zamknięcia naboru bez wyboru oferty 

na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców 

zamówienia ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na 

realizację niniejszego działania. 

16. Zamawiający zastrzega, że warunkiem ubiegania się o realizację zamówienia jest także 

zapewnienie przez osobę/podmiot składający ofertę wystarczającej gwarancji wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych 

Uczestników/-czek projektu było zgodne z RODO. 
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VII. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

1. Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:   

 

100% cena 

Ofertą najkorzystniejszą (X) będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów wg wzoru: 

X = (Amin / Ai) x 100  

 

Kryterium „Cena” 

Amin - najniższa cena brutto oferty za ocenę 1 wniosku o przyznanie finansowego wsparcia 

pomostowego/pomostowego przedłużonego spośród ofert prawidłowych pod względem 

formalnym i złożonych przez Wykonawców spełniających wszystkie warunki zawarte w 

postępowaniu;  

Ai – cena brutto za ocenę 1 wniosku o przyznanie finansowego wsparcia 

pomostowego/pomostowego przedłużonego badanej oferty spośród ofert prawidłowych pod 

względem formalnym i złożonych przez Wykonawców spełniających wszystkie warunki zawarte 

w postępowaniu. 

 

2. Wybór Wykonawcy dla przedmiotu niniejszego rozeznania cenowego zostanie dokonany w 

oparciu o najbardziej korzystną ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej 

konkurencji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty CV osoby/osób, które będą dokonywały oceny 

wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego/pomostowego przedłużonego. 

4. W przypadku wykrycia w trakcie realizacji usługi uchybień formalnych, które przełożą się  

na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

egzekwowania dodatkowych kar w drodze postępowania sądowego do wysokości roszczenia 

Instytucji Organizującej Konkurs. 

5. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, której łączna cena przekracza wartość przeznaczoną w 

budżecie projektu na wykonanie zadania.   

 

VIII. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY, 

JEJ ZMIANIE ORAZ ISTOTNYCH WARUNKACH: 

1. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany notatką i opublikowany  

na stronie internetowej Beneficjenta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

Oferenci zostaną pisemnie lub mailowo poinformowani o wyniku postępowania. 

3. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty. 

4. Zamawiający w toku badania i oceny ofert żądać może od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  
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5. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  

z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu 

na realizację niniejszego zamówienia. 

7. W przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego zgodnie  

z zawartą umową Zamawiający przewiduje karę umowną proporcjonalną do wysokości 

niezrealizowanego zamówienia. 

8. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym jest możliwe  

w sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie z umową. 

9. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 30% wysokości zamówienia  

w przypadku odstąpienia Wykonawcy od realizacji umowy lub jej wypowiedzenia w trybie 

natychmiastowym przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

11. Zamawiający zastrzega, iż rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi wg 

rzeczywistej liczby ocenionych wniosków o przyznanie finansowego wsparcia 

pomostowego/pomostowego przedłużonego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, 

w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, realizacji 

zamówienia niezgodnie z przedmiotem niniejszego rozeznania cenowego, uznania bądź 

kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych  

z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi  

na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

13. Termin zapłaty faktury/rachunku może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez 

Zamawiającego transzy z IP RPO WSL - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.  Z tego 

tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą/ami, którego/ych oferta/y 

uzyskała/y najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez 

Wykonawcę/ów przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację 

zamówienia.   

15. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

IX. INFORMACJE O WYKLUCZENIU 

1. W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności 

poprzez: 
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a) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO; 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawanie 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. 

2. W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty oświadczenie  

o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym. 

 

X. OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym 

rozeznaniem cenowym.   

2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:   

a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego rozeznania cenowego,   

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

nieuczciwej konkurencji,   

c. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,   

d. jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak 

kompletnych danych w załącznikach, przedłożenie niewypełnionych załączników, 

dokumentów), 

e. oferty posiadające uchybienia formalne (tj.: przygotowanie na druku innym niż Formularz 

Ofertowy – stanowiący załącznik do niniejszego rozeznania cenowego, niewypełnienie we 

wszystkich punktach, podpisane przez osoby nieupoważnione). 

f. wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.  

3. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Zamawiającemu.   

4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.   

 

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU  

Z PRZETWARZANIEM 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”, Zamawiający informuje, że:  



 

Projekt „Zyskaj nowe możliwości - szkolenia, staże, dotacje na utworzenie działalności!” 

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

                                                                   

9 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-

TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (41-400) przy ul. Świerczyny 72.  

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: 

IOD@diagno-test.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane: - innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa 

nakłada na zamawiającego obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości 

przetwarzanych danych osobowych.  

5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, a po jego rozliczeniu przez okres wynikający z przepisów archiwalnych.  

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

7. 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 zadania 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, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

8. 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 

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

* 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.  

** 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. 

 

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655). 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania 

rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco 

niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera 

mailto:IOD@diagno-test.pl
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rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy  

o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich  

w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa  

na Wykonawcy. 

3. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w cenie oferty 

musi uwzględnić koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia 

przez Zamawiającego. Podana w formularzu ofertowym cena będzie traktowana, jako cena  

za wykonanie usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego 

ponoszonymi przez Zamawiającego. Wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy po odprowadzeniu 

pochodnych nie będzie równowartością ceny podanej w ofercie. 

4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich. 

5. Osoby wykazane do realizacji zamówienia nie mogą zostać zmienione w trakcie realizacji 

Umowy bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu pisemnej informacji  

o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem jej przyczyn oraz wyrażenia pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

6. Niniejsze rozeznanie cenowe zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta 

projektu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Rozeznanie zostało również 

przesłane drogą elektroniczną do co najmniej trzech potencjalnych oferentów. 
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Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego nr 21/07.04.02-24-008F/2021 

 

Formularz Oferty 

 

……….………………………………………………….….. 

/miejscowość i data/ 

……….………………………………………………….….. 

……….………………………………………………….….. 

……….………………………………………………….….. 

/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

……….………………………………………………….….. 

/Adres poczty elektronicznej/ 

……….………………………………………………….….. 

/nr telefonu/ 

……….………………………………………………….….. 

/NIP/PESEL/ 

……….………………………………………………….….. 

/osoba do kontaktu/ 

 

OFERTA  

 

Do:   Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o. o. 

ul. Świerczyny 72 

41-400 Mysłowice 

 

w odpowiedzi na rozeznanie cenowe nr 21/07.04.02-24-008F/2021 na wyboru wykonawcy na 

realizację usług doradczych polegających na ocenie złożonych wniosków o przyznanie 

finansowego wsparcia pomostowego/pomostowego przedłużonego przeznaczonych dla 

Uczestników/-czek projektu, którzy rozpoczną/rozpoczęli własną działalność gospodarczą w 

ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z 

rozeznaniem cenowym. 

W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: Formularz ofertowy wraz  

z załącznikami nr 1, 2. 
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Oświadczam, że oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

 

Ocena formalna i merytoryczna 12 wniosków o przyznanie finansowego wsparcia 

pomostowego oraz 12 wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego 

przedłużonego składanych przez Uczestników/-czki projektu, którzy 

rozpoczną/rozpoczęli własną działalność gospodarczą w ramach projektu. 

Lp. Nazwa jm. 

Ilość wniosków o 

przyznanie finansowego 

wsparcia 

pomostowego/pomosto

wego przedłużonego 

Cena 

1. 

Ocena wniosku o 

przyznanie 

finansowego wsparcia 

pomostowego/pomost

owego przedłużonego 

szt. 24 

Cena brutto za ocenę 1 wniosku: 

………………………….. 

Łączna cena brutto za ocenę 24 

wniosków: 

………………………….. 

 

2. 

Wartość oferty brutto słownie: 

(cena brutto za ocenę 12 wniosków o przyznanie 

finansowego wsparcia pomostowego i 12 wniosków o 

przyznanie finansowego wsparcia pomostowego 

przedłużonego) 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Wskazana cena musi obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne. 

 

Składając ofertę  oświadczam, że: 

Zapoznałem się z treścią rozeznania cenowego, spełniam warunki w nim zawarte i nie wnoszę do 

jego zapisów żadnych zastrzeżeń. 

 

Spełniam warunki udziału w zamówieniu, na które składam ofertę opisane w rozeznaniu 

cenowym w pkt. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz informacje o wykluczeniu, na 

potwierdzenie czego składam niezbędne dokumenty potwierdzające ten fakt. 

 

Integralną część formularza oferty stanowią następujące dokumenty:  

• Zał. 1 – Oświadczenie Oferenta 

• Zał. 2 – Oświadczenie braku powiązaniach kapitałowych/osobowych 
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Dodatkowe załączniki – zgodne z wymaganiami zawartymi w rozeznaniu cenowym potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu (należy wymienić jakie): 

 

a. _______________________________________________ 

b. _______________________________________________ 

c. _______________________________________________ 

d. _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

(Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania Oferenta) 
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Załącznik Nr 1 do Formularza oferty 

 

……….………………………………………………….….. 

/miejscowość i data/ 

……….………………………………………………….….. 

……….………………………………………………….….. 

……….………………………………………………….….. 

/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Oferenta/ 

 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z rozeznaniem cenowym.  

2. Zapoznałem/-am się z treścią rozeznania cenowego, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym 

w rozeznaniu cenowym.  

3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania usługi.  

4. Zobowiązuję do wykonania zamówienia w terminie określonym w rozeznaniu cenowym. 

5. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania 

(m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w notatce wyboru oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego). 

7. Zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty, zapewnić odpowiednie warunki 

umożliwiające bezpieczne przetwarzanie danych osobowych oraz dopełnienia wszystkich 

obowiązków w zakresie zabezpieczenia tych danych. 

 

 

 

……………………………………………………. 

(Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania Oferenta) 
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

                                                                   

15 

Załącznik Nr 2 do Formularza oferty 

 

 

……….………………………………………………….….. 

/miejscowość i data/ 

……….………………………………………………….….. 

……….………………………………………………….….. 

……….………………………………………………….….. 

/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Oferenta/ 

 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/a   

 

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

Uprawniony/a do reprezentowania: 

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

Nazwa firmy/nazwa Oferenta 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres firmy/adres Oferenta 

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Ośrodkiem Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o. 

Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumiemy wzajemne powiązania pomiędzy Ośrodkiem Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z 

o.o. ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w  imieniu Ośrodka Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o. ul. Świerczyny 72, 41-400 

Mysłowice; lub osobami wykonującymi w imieniu Ośrodka Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z 

o.o. ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice 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; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ PO, 

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

d) 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. 

 

 

 

……………………………………………………. 

(Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania Oferenta) 

 


