
 
 

" Reintegracja drogą do lepszego życia " - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
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Mysłowice, 12 grudnia 2022r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
nr 10/RR/09.01.05-24-003B/20 

 
Przedmiot zamówienia: Wybór Wykonawcy świadczącego usługę w zakresie przeprowadzenia 
indywidualnego poradnictwa prawnego dla Uczestników projektu „Reintegracja drogą do lepszego 
życia” 
 
Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego, 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. 
 
1. Pełna nazwa Zamawiającego 

 
Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o. 
ul. Świerczyny 72 
41-400 Mysłowice 
NIP 2220894578 
REGON 242873999 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia 

 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa indywidualnego poradnictwa prawnego dla 65 
Uczestników/-czek projektu pt. „Reintegracja drogą do lepszego życia”. Uczestnikami projektu są 
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym z powodu uzależnienia od środków 
psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), długotrwałego bezrobocia, bezdomności i związanych z tym 
najczęściej brakiem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz będące w szczególnie trudnej sytuacji 
ze względu na próbę powrotu do społeczeństwa po okresie destrukcji, między innymi podopiecznych 
placówek: Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz Noclegowni miejskiej w Mysłowicach.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego poradnictwa prawnego dla 65 Uczestników/-
czek projektu pt. „Reintegracja drogą do lepszego życia” biorących udział w społeczno – zawodowej 
ścieżce reintegracji, zamieszkujących/przebywających (według Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. 
śląskiego. Poradnictwo prawne ma „wyposażyć” Uczestników/-czki projektu w wiedzę dotyczącą 
rodzajów ryzyka socjalnego (niezdolność do pracy) i możliwych form pomocy oraz zwiększyć 
świadomość na temat ich praw (w tym obywatelskich), wspierając ich w rozwiązywaniu problemów 
prawnych determinujących ich wykluczenie (np. bezprawne zwolnienie z pracy, niedopełnienie 
formalności dotyczących należnych świadczeń). Poradnictwo prawne ma na celu zapoznanie 
Uczestników/-czki projektu z przysługującymi im prawami i możliwościami, zapewnienie wiedzy w 
zakresie uregulowań prawnych i dostępnych możliwości wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami. 
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Doradca prawny po analizie sytuacji prawno-ekonomicznej UP będzie mógł pomóc w wyjściu z 
zadłużeń czy pomoże skonstruować pisma/dokumenty do instytucji publicznych (UP często mają 
komorników, zaległości w opłacaniu alimentów czy innych zobowiązań publiczno-prawnych) 
poradnictwo prawne sprawi, że otrzymają oni bezpłatnie aktualne informacje prawne a osoba, 
świadcząca usługę pomoże w przygotowaniu dokumentacji (np. pomoc w procesie ubiegania się o 
zasiłek, wydanie orzeczeń itp.). Zaplanowano śr. 3 godz. współpracy z każdym UP (również w formie 
pracy zdalnej) aby osiągnąć minimalne efekty współpracy. W przypadku niewykorzystania całej puli 
godzinowej na danego uczestnika godziny będą mogły przejść na inne osoby potrzebującej większej 
uwagi.  

 
Łączna liczba godzin usługi poradnictwa prawnego: 3 godziny x 65 osób = 195 godzin. 
 
Organizacja pracy doradcy prawnego: 

a) Wykonawca będzie realizował usługę w sposób ciągły, na podstawie okresowo ustalanego 
harmonogramu od poniedziałku do soboty w godz. od 08:00 do 20:00 w zależności od potrzeb 
Uczestników/-czek projektu 

b) Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań 
wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Wykonawca zapewni, iż łączne zaangażowanie 
zawodowe osoby zaangażowanej w realizację niniejszego projektu oraz wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z 
innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza i nie będzie 
przekraczać w całym okresie realizacji przedmiotu umowy 276 godzin miesięcznie. Limit 
zaangażowania zawodowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wszystkich form 
zaangażowania zawodowego, w szczególności: 
1) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu 

wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności 
pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza 
się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym, 

2) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form 
zaangażowania uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w 
ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy), w przypadku 
zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach 
wszystkich projektów. 

c) 1 godzina realizacji usługi = 1 godzina zegarowa 
d) Miejsce realizacji: Spotkania Doradcy prawnego z Uczestnikami/-czkami projektu będą się 

odbywać na terenie woj. śląskiego. Dokładne miejsce będzie zależne od potrzeb 
Uczestników/-czek projektu. Za zapewnienie sal na spotkania Uczestników/-czek z Doradcą 
prawnym odpowiada Zamawiający. 

Osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia: 

Każda osoba stanowiąca kadrę wskazaną do spotkań z Uczestnikami/-czkami projektu powinna 

posiadać:  

• wykształcenie wyższe/zawodowe o kierunku prawo lub tożsamym / zaświadczenia / certyfikaty 

/ inne umożliwiające przeprowadzenie poradnictwa prawnego;  
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Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty kopie dokumentów potwierdzających posiadane 

wykształcenie oraz kwalifikacje.  

• minimum 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług poradnictwa prawnego;  

 
3. Dodatkowe informacje i wymagania 

 
3.1 CPV (kod, nazwa): 79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego 
3.2 Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r. Harmonogram 

realizacji usługi zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.  
3.3 Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową i kompleksową 

realizacją zamówienia (w tym musi uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie 
podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, koszty dojazdu do miejsca realizacji 
przedmiotu zamówienia, warunki opisane w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę itp.), 
zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Również wszelkie koszty dojazdu, 
zakwaterowania, wyżywienia itp. w ramach realizacji usługi przez doradcę prawnego ponosi 
Wykonawca. 

3.4 Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pt. „Reintegracja drogą do lepszego 
życia” przez Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o. o. w ramach Osi priorytetowej: 
IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy 
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, RPSL.09.01.05-24-003B/20. 

 
 

4. Warunki udziału w postępowaniu i wykazanie ich spełniania 
 

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
a) Posiadają lub dysponują osobami/zasobami, które: 
- posiadają wykształcenie min. wyższe/zawodowe o kierunku prawo lub tożsamym / 
zaświadczenia / certyfikaty / inne umożliwiające przeprowadzenie poradnictwa prawnego 
opisanego w szczegółowym przedmiocie zamówienia przez doradcę prawnego. 
W procesie rozeznania rynku i wyborze najkorzystniejszej oferty do podpisania umowy na 
realizację usług będących przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć 
dokumenty potwierdzające spełnienie warunku tj. kopię dokumentacji potwierdzającej posiadane 
wykształcenie i kwalifikacje. 
- posiadają min. 2-letnie doświadczenie w świadczeniu usług poradnictwa prawnego 
W procesie rozeznania rynku i wyborze najkorzystniejszej oferty do podpisania umowy na 
realizację usług będących przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć 
dokumenty potwierdzające spełnienie warunku tj. referencje/CV/dokument potwierdzający 
posiadane doświadczenie. 

4.2 W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy 
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, 
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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 Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia ujętego  
w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. 
oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a ich oferta zostanie odrzucona. 

4.3 Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlega Wykonawca na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 
ww. ustawy wykluczeniu podlega:  
a). wykonawca oraz Uczestnik konkursu wymienionego w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy;  
b). wykonawca oraz Uczestnik konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy;  
c). wykonawca oraz Uczestnik konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 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 dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., 
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.  
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż nie spełnia 
przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Weryfikacja na podstawie 
załącznika nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
5. Określenie warunków zmiany zamówienia 

 
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w  
celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian 
w drodze aneksu do umowy.  
Zakres zmian może dotyczyć:  
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,  
b. ostatecznej liczby osób kierowanych na usługę poradnictwa prawnego, miejsca realizacji  
poradnictwa prawnego z przyczyn uwzględniających potrzeby Uczestników/-czek oraz potrzeby  
prawidłowej realizacji projektu, 
c. zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% zamówienia określonego w  
umowie (zamówienie uzupełniające). 
 
6. Sposób opracowania i złożenia oferty 
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6.1 Ofertę należy sporządzić i złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. 
         Zastrzega się, że Zamawiający i Wykonawca w trakcie prowadzenia postępowania oraz realizacji 

Umowy, na każdym jej etapie oraz w każdej formie komunikują się w języku polskim, przy czym 
dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach określeń 
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku 
polskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).  

6.2 Ofertę należy sporządzić i złożyć na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia. 

6.3 Wymagane jest podpisanie oferty (czytelny podpis lub podpis z imienną pieczątką) przez osobę 
lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań. Sposób reprezentacji musi być zgodny z 
właściwym wypisem z rejestru. Wszelkie ewentualne poprawki powinny być dokonane w sposób 
czytelny i dodatkowo opatrzone parafą osoby/osób podpisującej ofertę. 

6.4 Oferta musi zostać złożona zawierając:   
a. dane Zamawiającego:   Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z  

   o.o. ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice 
b. oznaczeniem sprawy:  10/RR/09.01.05-24-003B/20 
c. nazwą postępowania:  poradnictwo prawne dla Uczestników  

    projektu „Reintegracja drogą do lepszego życia” 
d. danymi Wykonawcy 

6.5 Termin i miejsce złożenia oferty: 
a) Składanie ofert – do dnia 21.12.2022 r. 
b) Miejsce składania ofert:  

  Biuro Projektu – Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o. ul. Świerczyny 
72, 41-400 Mysłowice 

c) Mailowo: dawid.kotecki@diagno-test.pl 
 
7. Forma złożenia dokumentów 

 
7.1. Ofertę należy sporządzić i złożyć na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. 
7.2 W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez 

pełnomocnika wymagane jest dołączenie do oferty oryginału pełnomocnictwa do 
reprezentowania Wykonawcy z podpisem mocodawcy lub kopii uwierzytelnionej notarialnie. 

7.3   Dokumenty składane są w oryginale lub w formie kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
8. Podmioty występujące wspólnie 

 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim wypadku wszyscy 
Wykonawcy muszą podpisać ofertę, chyba że ustanowią pełnomocnika a do oferty zostanie dołączone 
stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie.  
Pełnomocnictwo to powinno być udzielone (podpisane) przez podmioty występujące wspólnie oraz  
złożone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej notarialnie. Niezależnie od powyższego 
Zamawiający na każdym etapie postępowania może żądać od Wykonawców ustanowienia 
pełnomocnika oraz dostarczenia ww. pełnomocnictwa.  Jeżeli oferta Wykonawców występujących 
wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający (przed zawarciem umowy) może żądać umowy regulującej 
ich współpracę. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie spełniać warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1 ogłoszenia.   
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9. Kryteria oceny ofert 
 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów, którym odpowiada 
określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny ofert do dwóch miejsc 
po przecinku. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

 
KRYTERIA DOTYCZĄCE USŁUGI PORADNICTWA PRAWNEGO (DORADCA PRAWNY) 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie kryterium 

 – waga 

Maksymalna liczba punktów  

możliwych do otrzymania  

1 Cena (C) 100% 100 

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

X = (Cmin / Ci) x 100 
 
Kryterium (C) Cena 
C = (Cmin  / Ci ) x 100%  
gdzie:  
Cmin – najniższa cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi poradnictwa prawnego spośród ofert  
prawidłowych pod względem formalnym i złożonych przez Wykonawców spełniających wszystkie  
warunki zawarte w postępowaniu; 
Ci -  cena brutto oferty badanej za 1 godzinę świadczenia usługi poradnictwa prawnego spośród ofert  
prawidłowych pod względem formalnym i złożonych przez Wykonawców spełniających wszystkie  
warunki zawarte w postępowaniu. 

 
10. Regulamin prowadzenia postępowania 

 
10.1. Oferty złożone po upływie wskazanego terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.  
10.2. W ramach postępowania nie istnieje możliwości składania ofert częściowych. 
10.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
10.4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
              o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

 ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one  
        udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
      Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

10.5. Zamawiający zastrzega, że będzie badał (uzupełniał, wyjaśniał, itd.) tylko ofertę z najwyższą  
liczbą punktów. W przypadku jej odrzucenia, Zamawiający będzie badał ofertę następną  
w rankingu. 

10.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia  
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia/uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
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mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

10.7. Zamawiający wezwie jednokrotnie do złożenia/uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 
10.8. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe  

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

10.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem poniższego pkt 9.10, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

10.10. Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 

10.11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
a) Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ww. pkt 10.8, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcę, którego oferta została odrzucona. 
10.12. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert  

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

10.13. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty, 

c) w przypadkach, o których mowa w ww. pkt 10.12, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 
samej cenie, 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie  
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert po przeprowadzeniu ich badania wg kolejności w rankingu, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w ww. pkt 10.13. 

10.15. Wyniki postępowania zostaną upublicznione po jego zakończeniu w taki sam sposób jak  
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 ogłoszono rozpoczęcie postępowania i zaproszenie do składania ofert. 
 

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 

11.1. 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:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkoleń Zawodowych 
„DIAGNO-TEST” Sp. z o.o., ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice 

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Szkoleń Zawodowych 
„DIAGNO-TEST” Sp. z o.o. -  adres e-mail: IOD@diagno-test.pl; 

c)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie 
zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

d)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o podrozdział 6.5.2 pkt 20 Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 oraz podmioty i instytucje publiczne odpowiedzialne za realizację programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

e)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku 
następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto 
ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu; 

f)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania określonych danych będzie 
odrzucenie oferty; 

g)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h)  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; 
i)  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. 
11.2. W celu wykazania, że Wykonawca wypełnił obowiązek informacyjne wynikający z art. 13 lub  

 art. 14 RODO, zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie wskazane w załączniku nr 2 - dotyczy 
Wykonawców, którzy posługują się danymi osobowymi pozyskanymi bezpośrednio lub 
pośrednio od osób fizycznych. 

11.3. W powyższej sprawie prosimy kontaktować się z Biurem Projektu – Ośrodek Szkoleń  
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Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o., ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice  
w godzinach 9.00 – 15.00, telefon: 514-190-220, e-mail: dawid.kotecki@diagno-test.pl  
Wszelkie pytania należy kierować na adres dawid.kotecki@diagno-test.pl najpóźniej do dnia 
25.10.2022 r. W przypadku pytań złożonych po tym terminie, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

 
 
 
Załączniki: 

− Załącznik 1 – Formularz Ofertowy 

− Załącznik 2 – Oświadczenie RODO 

− Załącznik 3 – Oświadczenie o powiązaniach osobowych/kapitałowych 

− Załącznik 4 – Oświadczenie o wykluczeniu z postępowania 

− Załącznik 5 – Wykaz osób do realizacji przedmiotu zamówienia 
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