
 

 

 

Nowy Sącz, dnia 22.09.2021 r. 
 
 

ROZEZNANIE RYNKU NR RR 01/09/2021-SZ  
 

dotyczące świadczenia usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Kurs 

pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego 

nabyte kwalifikacje dla 1 Uczestnika projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion 

Sądecki” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 

Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: 

(działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii 

społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie wniosku o dofinansowanie 

RPMP.09.03.00-12-0005/19. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000223483, NIP: 873-30-25-968, REGON: 852753955 

Osoba do kontaktu: Barbara Knapik , Klaudia Czermak tel. 575-122-082, mail: biuro.cumulus@gmail.com  

Adres do korespondencji: Biuro Projektu, ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz. 

II. PROCEDURA 

Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1986 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest 

finansowane ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-

2020 niniejsze postępowanie toczy się zgodnie z procedurą Rozeznania rynku określoną w Rozdziale 6.5.1 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019 r. , 

zwanych dalej „Wytycznymi”. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia 

zawodowego/kursu pn. „Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” opracowany zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu 

(Dz.U.2019 r. poz.391) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. W sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2019r. Poz. 652).oraz przeprowadzenie egzaminu 

potwierdzającego nabyte kwalifikacje dla  1 Uczestnika projektu  „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej - Subregion Sądecki” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii 
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Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji 

lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) w okresie od 

01 października 2021 r. do 31.12. 2021 r. 

2. Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dotyczącej świadczenie usługi w 

zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Kurs pedagogiczny dla instruktorów 

praktycznej nauki zawodu” opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2019 r. poz.391) oraz rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. W sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. 

U. Z 2019r. Poz. 652).oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje dla  1 Uczestnika 

projektu  „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki”  w okresie od 01 października 

2021 r.  do 31.12. 2021  r.  

3. Liczebność grupy 1 osoba. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest do: 

• przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w wymiarze min. 48 godzin szkoleniowych  

Zajęcia będą realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub w systemie weekendowym (sobota- 

niedziela). Czas trwania kursu nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie (łącznie z przerwami).  

W trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe, 

a w przypadku zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jedna przerwa trwająca min. 45 

minut (szkolenie/ kurs w trybie stacjonarnym).  

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia kursu w trybie online na platformie e-learningowej.  

• wydania zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu; 

• przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego;  

• wydanie dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje  dla Uczestnika projektu; 

• zapewnienie sali na realizacje kursu ( szkolenie/kurs w trybie stacjonarnym); 

• zapewnienie cateringu (poczęstunek w czasie przerwy kawowej i dwudaniowy obiad) dla 1 grupy beneficjentów 

w każdym dniu kursu. Catering składający się minimum z: przerwy kawowej ciągłej zawierającej: napoje ciepłe 

nielimitowane - kawa, herbata; napoje zimne ; przy zajęciach trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych – 

przerwy obiadowej zawierającej: zupę, drugie danie ( szkolenie/kurs w trybie stacjonarnym); 

• zapewnienie materiałów szkoleniowych (zestaw szkoleniowy, tj.  notatnik oraz długopis + komplet materiałów 

dydaktycznych i/lub podręcznik); 

• ubezpieczenie dla grupy Uczestników/-czek na czas trwania kursu  ( szkolenie/kurs w trybie stacjonarnym). 

5. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy Program zajęć, który powinien obejmować min. 

następujące tematy: 

• Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy 

• Metodyka praktycznej nauki zawodu 

• Elementy komunikacji i relacji Instruktor- Uczeń  



 

 

 

6. Usługi szkoleniowe musza spełniać poniższe minimalne wymagania jakościowe: 

a) kurs dopasowany do poziomu Uczestnika- obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji 

rozwijanych w trakcie kursu i dopasowanie do nich programu kursu oraz wykorzystywanych metod. 

b) Program szkoleniowy jest opisany w języku efektów uczenia się. 

d) Dokumentacja szkoleniowa musi obejmować: 

• raporty podsumowujące ocenę efektów uczenia się, 

• program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram wraz z wymiarem czasowym, metody 

szkoleniowe), 

• materiały szkoleniowe, 

• listy obecności, 

• zaświadczenia/certyfikaty .  

e) Trenerzy prowadzący szkolenia musza posiadać łącznie: 

• certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, 

• doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie kursu i egzaminu, przy czym minimalne doświadczenie 

zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata, 

• kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony 

min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wskazane 

doświadczenia w kształceniu dorosłych  min. 750 godzin). 

f) Szkolenie odbywa się w warunkach zapewniających komfort uczenia się, sale szkoleniowe spełniają warunki 

BHP oraz odpowiadają potrzebom grupy docelowej, zwłaszcza w przypadku udziału osób niepełnosprawnych 

(zapewnia Zamawiający) ( szkolenie/kurs w trybie stacjonarnym). 

g)  Harmonogram czasowy szkolenia spełnia następujące wymagania ( szkolenie/kurs w trybie stacjonarnym); : 

• czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia, 

• w trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na dwie godziny 

zegarowe, 

• w trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min. 45 

minut. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Posiadają odpowiednie kwalifikacje; 

2. Posiadają certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie szkolenia; 

3. Posiadają doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie 

zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata; 

4. Posiadają kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako 

ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia osób dorosłych lub wykazanie 

doświadczenia w kształceniu dorosłych ⎯ min. 750 godzin); 



 

 

 

5. Zapewnią przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, a wydany certyfikat jest potwierdzeniem uzyskania 

kwalifikacji; 

6. Łączne zaangażowanie zawodowe (łącznie z przedmiotem niniejszego postępowania) w realizację wszystkich 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 

środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie; 

7. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 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;  

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

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  

e) pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,  

f) opieki lub kurateli. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:  

Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie warunków. 

Wybrany Wykonawcy do realizacji kursu  zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:   

kserokopie dokumentów potwierdzających: posiadane kwalifikacje, certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające 

przeprowadzenie szkolenia, referencji potwierdzających doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, 

ukończenia min. 60 godzinnego kursu dydaktycznego lub przygotowującego do kształcenia osób dorosłych lub 

wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych ⎯ min. 750 godzin.  

V. SPOSÓB SPORZADZENIA OFERTY 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Rozeznaniu rynku 

i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Rozeznania rynku, do oferty należy dołączyć Klauzulę Informacyjną stanowiącą  Załącznik nr 2 do niniejszego 

Rozeznania rynku.  

3) Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wskazania w ofercie ceny jednostkowej brutto obejmującej  

organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego/kursu pn.: Kurs pedagogiczny dla instruktorów 

praktycznej nauki zawodu” opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 

lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2019 r. poz.391) oraz rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. W sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. Z 2019r. Poz. 652) oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje dla jednej 

osoby .W  przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną 

słownie. 



 

 

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 wrzesień  2021 r. do godziny 16:00 (wiążąca jest data wpływu 

Oferty do Biura Projektu lub na podaną poniżej elektroniczną skrzynkę e-mail). 

2. Ofertę można składać: 

1) osobiście - w Biurze Projektu, ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz  

2) e-mailem - na adres biuro.cumulus@gmail.com 

3. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na ich złożenie nie będą rozpatrywane.  

4. W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać: Rozeznanie rynku 

nr RR 01/09/2021 - SZ 

5. W przypadku wersji papierowej należy umieścić dopisek na kopercie: Rozeznanie rynku nr RR 01/09/2021- SZ 
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Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku NR RR 01/09/2021 - SZ 

 

OFERTA 

dotyczące świadczenia usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. Kurs 

pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2019 r. poz.391) oraz 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. W sprawie kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2019r. Poz. 652).oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte 

kwalifikacje dla 1 Uczestnika projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion 

Sądecki” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 

Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: 

(działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii 

społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie wniosku o dofinansowanie 

RPMP.09.03.00-12-0005/19. 

Ja niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Oferuję  organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego/kursu pn.: Kurs pedagogiczny dla instruktorów 

praktycznej nauki zawodu” opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 

lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2019 r. poz.391) oraz rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. W sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. Z 2019r. Poz. 652) oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje dla jednej 

osoby za kwotę: …………….…. zł brutto (słownie: ………………………………………..…………………………………..………..……zł). 

1. Niniejszym oświadczam, że: 

a)  spełniam wszystkie wymogi przedstawione w Rozeznaniu rynku Nr RR 01/09/2021 – SZ , 

b) akceptuję w pełni treść Rozeznania rynku, 

c) Załącznikiem do niniejszej Oferty jest : Klauzula informacyjna RODO stanowiąca Załącznik nr 2 do Rozeznania 

rynku, 

d) W przypadku wyboru mojej oferty do realizacji usługi objętej niniejszym Rozeznaniem rynku zobowiązuję się 

przedłożyć Zamawiającemu:  kserokopie dokumentów potwierdzających: posiadane kwalifikacje, 

certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, referencji potwierdzających 

doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, ukończenia min. 60 godzinnego kursu dydaktycznego lub 

przygotowującego do kształcenia osób dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych ⎯ min. 

750 godzin.  

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

Data         Podpis i pieczątka osoby - osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 



 

 

 

Załącznik nr 2 do Rozeznania Rynku NR RR 01/09/2021- SZ  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

zgodna z Rozporządzeniem 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) 

  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus  z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 

4, 33-300 Nowy Sącz, NIP 8733025968, REGON 852753955, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000223483; 

b) Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie, ul. Gancarska 30 , 32-

500 Chrzanów, NIP 6281895290, REGON 271851162, wpisanym do rejestru  stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000006965; 

c) Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce, ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka , NIP 7352098361, REGON 

490809437, wpisanym do rejestru  stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045823; 

d) Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków, NIP 

6772351748, REGON 121406518 , wpisaną do rejestru  stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000372149; 

e) Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą  Tarnowie, ul. ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, NIP 

8732676391, REGON 850466602, wpisaną do rejestru  stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000028639;  

f) Zarząd Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla RPO Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 

mający siedzibę w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 



 

 

 

Kraków) – w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”; 

g) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.  

2) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych wskazanym: 

a) w pkt. 1 lit. a) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: biuro.cumulus@gmail.com  

b) w pkt. 1 lit. b) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: tozch@tozch.edu.pl 

c) w pkt. 1 lit. c) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: poczta@frrr.pl 

d) w pkt. 1 lit. d) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail:biuro@mila.org.pl 

e) w pkt. 1 lit. e) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: biuro@fundacjatarnowskiego.pl 

f) w pkt. 1 lit. f) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl 

g) w pkt. 1 lit. g) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@miir.gov.pl  

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w Art. 6 

ust. 1 lit. b) i c) RODO – dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu przeprowadzenia procedury 

Rozeznania rynku, zawarcia umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy 

oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, na potrzeby 

kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków na lata 2014 -2020 oraz innych kontroli w tym kontroli skarbowych, audytu i sprawozdawczości, 

przechowywania dokumentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu pn.„Małopolski 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki” w ramach zadania 5.2 realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region 

Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój 

ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia 

istniejących podmiotów ekonomii społecznej), na podstawie: 

a) 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; 

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014–2020; 

c) 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. 

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim 

Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących Państwa 

przedstawicielami/pełnomocnikami i/lub reprezentantami (dotyczy to osób prawnych i jednostek 
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organizacyjnych niemających osobowości prawnej) przy procedurach związanych z zawarciem i w związku z 

wykonaniem umowy. Wyłonienie wykonawcy, jak również należyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia 

z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą, w tym przetwarzanie danych osób biorących bezpośredni 

udział w jej wykonaniu z ramienia wykonawcy stanowi bowiem cel wynikający z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora. 

4) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierzy/może powierzyć Pani/Pana dane osobowe do 

przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Małopolskiego (IZ), która to instytucja 

powierzy/może powierzyć te dane innym instytucjom lub podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego lub IZ  kontrole i audyty w ramach RPO WM. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu oraz 

zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, a 

także  zakończenia okresu trwałości projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat 

nastąpi później. 

6) W ramach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Rozeznania rynku niepodanie 

przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczne ze złożeniem przez Panią/Pana rezygnacji z udziału 

w tymże postępowaniu, a w konsekwencji będzie uniemożliwiało zawarcie z Panią/Panem umowy o udzielenie 

zamówienia.   

7) W ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych” podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek ich podanie jest 

niezbędne w związku   

z zawarciem umowy między Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS, a Małopolskim 

Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w celu realizacji projektu, a konsekwencją odmowy ich podania jest 

niemożliwość wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak również zawarcia umowy o 

udzielenie tego zamówienia. 

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  

w tym w tym w efekcie profilowania (Art. 22 RODO)*. 

9) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie i w granicach określonych 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

10) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 

a) na podstawie Art. 15 RODO - dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b)  na podstawie Art. 16 RODO - sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Rozeznania rynku ani zmianą postanowień umowy  

w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) **; 

c) na podstawie Art. 18 RODO - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 



 

 

 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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)***; 

d) na podstawie Art. 21 RODO – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana 

danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

11) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) w związku z Art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - usunięcia Pani/Pana danych osobowych; 

b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w Art. 20 RODO; 

c) na podstawie Art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych [wyłączenie prawa do 

złożenia sprzeciwu dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie  Art. 6 ust. 

1 lit. b) oraz lit. c) RODO]. 

12) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

(data, pieczęć i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane) 

 


