
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 29.01.2020 
Dotyczy wyboru trenerów/ek lokalnych projektu Lekcja: Enter na Dolnym Śląsku 

 
Zamawiający: 
         Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 
Osoba do kontaktu: 
Alicja Pietrzyk  
Koordynatorka projektu  
Tel. 603 313 819 
Adres e-mail: alicja.pietrzyk@dfop.org.pl 
Adres strony internetowej: https://www.dfop.org.pl/ 
 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu 
niniejszego zapytania. 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014 -2020. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków zapytania ofertowego w każdej chwili 
bez wskazania przyczyn. Informacja o zmianach warunków zapytania ofertowego zostanie upubliczniona  
w sposób w jaki upublicznione zostało zapytanie ofertowe. W przypadku zmiany warunków zapytania 
ofertowego, Zamawiający może postanowić o przedłużeniu terminu składania ofert. 
 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Grantobiorca projektu „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku”, 
(zwany dalej LIDER/DFOP)współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych), którego operatorem jest partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych, poszukuje trenerów/ek lokalnych. 
 
Opis projektu 
 
Projekt „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku, to część ogólnopolskiego projektu ww. Partnerstwa pt. 
"Lekcja:Enter". „Lekcja:Enter” to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany  
do szkół. Jego celem jest udzielenie wsparcia placówkom edukacyjnym  w postaci szkolenia dla nauczycieli/ek 
z lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji 
dzieci i młodzieży. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.  
Więcej informacji o projekcie: www.lekcjaenter.pl . 
Zadaniem  Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w Partnerstwie z : Fundacją Wspierania 
Organizacji Pozarządowych "Umbrella" , Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego , Wrocławskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest przygotowanie szkolenia dla pedagogów w swoim regionie,  
zgodnie z zapisami grantu projektu „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku”, czyli: 
 
a) Realizacja szkoleń - rekrutacja i szkolenia nauczycieli/ek ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
 w ramach ścieżek tematycznych: 



 

 

       •    edukacji wczesnoszkolnej 
       •    humanistycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
       •    matematyczno- przyrodniczej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
       •    artystycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
       •    informatycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
 
Szkolenia będą realizowane w dwóch blokach: 
1.    Szkolenie dla nauczycieli/ek 4 grup przedmiotowych  
Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom/kom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, 
wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej. 
Nauczyciele/ki dowiedzą się m.in. jak korzystać z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, elektronicznych 
materiałów i zasobów dydaktycznych. 
2.    Szkolenie dla nauczycieli/ek informatyki 
Którego celem jest przygotowanie nauczycieli/ek do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy 
programowej z informatyki, tzn. w zakresie (I) rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz (II) 
programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych. 
 
Gwarancją trwałości efektów szkolenia jest zgłoszenie grupy nauczycieli/ek (minimalnie od 2 do 5,  
w zależności od wielkości szkoły) przez dyrektora, który sam też weźmie udział w szkoleniu, a także będzie 
aktywnie zaangażowany w proces szkolenia nauczyciela/ki poprzez np. obserwację lekcji, prowadzonych 
przez tych nauczycieli/ek z wykorzystaniem scenariuszy przygotowanych przez nich w trakcie szkolenia. 
Dyrektorzy zostaną też zaproszeni do przygotowania planu włączenia TIK do działań edukacyjnych w szkole 
pt. „Aktywna lekcja z TIK”. Plan będzie uwzględniał m.in. zmiany umożliwiające wykorzystywanie przez 
uczniów urządzeń mobilnych na lekcjach w celach edukacyjnych. 
 
 
 Opis przedmiotu zamówienia 
1.Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera/trenerki lokalnego/nej TIK(kod CPV 80000000-4 
Usługa edukacyjne i szkoleniowa) w projekcie “LEKCJA: ENTER na Dolnym Śląsku”, zgodnie  
z potrzebami wynikającymi z realizacji grantu w woj. dolnośląskim, okres zaangażowania wynosić będzie 
16 miesięcy w okresie luty 2020 – maj 2021. 
 
2. W wyniku postępowania Lidera/DFOP i Partnerów, wyłonionych zostanie min.10 trenerów/trenerek 
lokalnych. Zamawiający zakłada, że część przedmiotu zamówienia, w trakcie realizacji grantu (planowany 
czas: 1.02.2020r.-30.05.2021r.) nie będzie wymagała większego zaangażowania czasowego niż: 
-przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli 32h stacjonarne x 38 grup (nie informatycy) 
-przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli informatyki szkoła podstawowa 35h x 5 grup 
-przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli informatyki szkoła ponadpodstawowa 36h x 5 grup 
 (do realizacji w podziale na min.10 trenerów/ek lokalnych). Wyliczeń dokonano na podstawie następujących 
założeń, że do realizacji grantu zostanie wybranych min.10  trenerów/ek lokalnych na Partnerstwo. 
Ostateczna decyzja, który/a z trenerów/ek lokalnych i w jakim wymiarze czasowym będzie wykonywał/a 
przedmiot zamówienia, będzie zależna od realnych potrzeb dotyczących szkolenia nauczycieli/ek. 
 
 



 

 

 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności realizację przez trenerów/trenerek lokalnych TIK zadań 
dla Lidera/DFOP: 
A. przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli informatyki szkoła ponadpodstawowa 72 godziny do podziału na 
trenerów/a lokalnych/ego LIDERA (DFOP),przewiduje się mniej więcej,że 1 trener/ka lokalny/a przeprowadzi 
20% ww.godzin; 
B. przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli  (nie informatycy)= 487 godzin do podziału na trenerów/a 
lokalnych/ego LIDERA (DFOP), przewiduje się mniej więcej,że 1 trener/ka lokalny/a dedykowany grupom 
nauczycieli nie informatyków przeprowadzi 20% ww.godzin; 
C. przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli/ek informatyki szkoła podstawowa =70 godzin do podziału na 
trenerów/a lokalnych/ego LIDERA (DFOP), dedykowany grupom nauczycieli  informatyków przeprowadzi 20% 
ww.godzin; 
D. sprawdzenie i akceptację scenariusza zajęć uczestników (227 nauczycieli i każdy po 2 sztuki 
scenariusza=454 sztuki), 1 trener/ka lokalny/a sprawdzi i zaakceptuje 20% ww.liczby scenariuszy. 
 
 
Szkolenia będą prowadzone z uwzględnieniem wytycznych konkursowych (w tym rekomendowanego 
scenariusza szkolenia), a uszczegółowionych przez każdego/każdą z trenerów/rek lokalnych w zależności  
od specyficznych potrzeb danej grupy szkoleniowej.  
 
4. Trenerzy/ki lokalni/ne przejdą 32h kursu stacjonarnego i 8h kursu online. Otrzymają materiały  
metodyczne oraz dostęp do platformy (narzędzie monitorowania postępów). 
Trenerzy/ki lokalni/ będą mogli skorzystać ze wsparcia przydzielonych im  trenerów regionalnych.  
 
5. Ogółem w projekcie trenerzy/ki lokalni/e przeszkolą min.567 uczestników. Każdy nauczyciel/ka wypełni 
pretest, który przydzieli go do grupy odpowiadającej poziomowi zaawansowania. Grupa będzie się składała 
z maks.12 os. 
 
Pierwszeństwo skorzystania w  szkoleniach dla nauczycieli/lek  będą miały osoby, które zostały przypisane 
do grup na poziomie podstawowym. Uczestnicy/czki wybierają jedną grupę z dziewięciu grup 
przedmiotowych: 
1.Edukacja wczesnoszkolna 
2.Przedmioty humanistyczne-kl.IV-VIII szkoły podstawowe 
3.Przedmioty humanistyczne-szkoły ponadpodstawowe 
4. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze-kl.IV-VIII szkoły podstawowe 
5. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze-szkoły ponadpodstawowe 
6. Przedmioty artystyczne-klasy IV-VIII szkoły podstawowe 
7. Przedmioty artystyczne- szkoły ponadpodstawowe 
8.Informatyka szkoły podstawowe 
9.Informatyka szkoły ponadpodstawowe 
 
Każdy uczestnik/czka: będzie uczestniczył/a w jednej grupy przedmiotowej i zrealizuje ścieżkę edukacyjną. 
W jej ramach każdy uczestnik/czka przejdzie 40h szkoleń oraz przygotuje min.2 scenariusze zajęć z 
wykorzystaniem TIK. Scenariusze będą akceptowane przez trenerów lokalnych. Na podstawie scenariuszy 



 

 

zostaną przeprowadzone min. 2 lekcje obserwowane z uczniami/ennicami z wykorzystaniem 
przygotowanych scenariuszy. Na końcu każdy z uczestników/czek wypełni ankietę ewaluacyjną. 
Przygotowane w projekcie scenariusze szkoleń dla nauczycieli/ek obejmą: 35–36h stacjonarnych i 4–5h 
online dla nauczycieli informatyki; 32h stacjonarnie, 8h online dla pozostałych grup przedmiotowych. 
Godzina szkoleniowa w projekcie to 45 min. Szkolenia online uczestnicy/czki zrealizują na Platformie 
samodzielnie, bez udziału trenerów/ek lokalnych. 
 
Celem szkoleń dla nauczycieli/ek  informatyki będzie przygotowanie do realizacji dwóch pierwszych celów 
nowej podstawy prog.: 
rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, programowanie i rozwiązywanie problemów z 
wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych. 
 
Celem szkolenia dla nauczycieli/ek z pozostałych grup będzie opanowanie umiejętności lepszego 
wykorzystywania istniejących zasobów online w codziennej pracy oraz tworzenie własnych 
zasobów i stosowania aktualnych metod nauczania (takie jak odwrócona lekcja czy WEBQuest). Szkolenia 
będą przeznaczone dla nauczycieli, którzy potrafią w co najmniej podstawowym zakresie posługiwać się 
komputerem z dostępem do internetu oraz urządzeniami peryferyjnymi i mobilnymi. 
 
Moduły szkoleniowe dla grup przedmiotowych: 
Szkolenie dla nauczycieli informatyki – SP: 
(36h stacjonarnych+4 online) 
1.Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów- stacjonarnie/online 
2.Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputerów i innych urządzeń cyfrowych- 
moduł stacjonarny/online 
3.Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii–zajęcia w szkole prowadzone zgodnie 
z przygotowanymi scenariuszami, w tym min.2 godziny zajęć obserwowanych 
4.Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii–omówienie obserwowanych zajęć  
w szkole–zaliczenie szkoleń-moduł stacjonarny 
Szkolenie dla nauczycieli/ek informatyki – szkoły ponadpodstawowe: 
(35h stacjonarnych+5 online) 
1.Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komp. i innych urządzeń cyfrowych 
stacjonarnie/online  
2.Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów- stacjonarnie/online 
3.Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii–zajęcia w szkole prowadzone 
zgodnie z przygotowanymi scenariuszami, w tym co najmniej 2 godziny zajęć obserwowanych 
4.Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii–omówienie obserwowanych zajęć 
w szkole–zaliczenie szkoleń-stacjonarnie 
Szkolenie dla nauczycieli/ek z pozostałych grup przedmiotowych: 
(32h stacjonarne+8 online) 
1.Elektroniczne zasoby edukacyjne, sieci współpracy i bezpieczne z nich korzystanie–wprowadzenie  
do szkoleń-stacjonarnie 
2.Posługiwanie się komputerem, urządzenia cyfrowe i praca w sieci- stacjonarnie 
3.Aktywizujące metody kształcenia wspierane technologią- stacjonarnie 
4.Elektroniczne zasoby edukacyjne–tworzenie własnych e-materiałów (z uwzględnieniem zastosowania)- 



 

 

stacjonarnie 
5.Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii–praca nad programem nauczania 
wzbogaconym o technologię-online 
6.Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii -praca nad scenariuszami zajęć 
wzbogaconymi o technologię-moduł mieszany stacjonarnie/online 
7.Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii -zajęcia w szkole prowadzone zgodnie 
ze scenariuszami, w tym min. 2h zajęć obserwowanych 
8.Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii -omówienie obserwowanych zajęć  
w szkole–zaliczenie szkoleń-moduł mieszany stacjonarnie/online 
Każda z grup szkoleniowych zakończy cykl w ramach jednego semestru. Odstęp pomiędzy sesjami będzie 
wynosił min. 3 tyg. Dominującą formą zajęć będą zajęcia sob-nd, nie wykluczamy organizacji zajęć pn- 
pt w godzinach popołudniowych. 
 
Platforma online da dostęp do: skryptów szkoleniowych, webinariów, tutoriali oraz narzędziowników 
przedm. (narzędzi cyfrowych, e-materiałów dla nauczycieli/lek, dobrych praktyk i ich wykorzystania podczas 
zajęć, w tym scenariuszy lekcji). Certyfikat uczestnictwa w projekcie grantowym otrzymają uczestnicy/czki 
projektu, którzy ukończą ścieżkę edukacyjną-spełnią 4 warunki: 
1.osiągną min. wymagany próg frekwencji w szkoleniach, tzn. będą uczestniczyć w min. 3 z 4 szkoleń 
stacjonarnych (przy układzie 4 szkoleńx8h) lub w min. 6 z 8 szkol. (przy układzie 8 szkoleń x4h),  
a w przypadku nauczycieli informatyki 5 z 6 szkoleń x6h 
2.przygotują min. 2 scenariusze lekcji dla uczniów z wykorzystaniem TIK 
3.każdy z 2 przygotowanych przez nauczycieli/lek scenariuszy lekcji zostanie zaakceptowany przez 
trenera/ke lokalnego/ą 
4.przeprowadzą min. 2 godziny obserwowanych zajęć z uczniami (według przygotowanych 
scenariuszy). Obserwacja zajęć zostanie przeprowadzona przez innych nauczycieli/lki, w tym członka 
zespołu kierownictwa szkoły. 

 
6. Zadania trenerów/ek lokalnych realizowane będą zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn oraz 
dostępnością dla osób z niepełnoprawnościami zgodną z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn dostępnych na stronie:  
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-
zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/  
 
7. Wyłonieni do współpracy trenerzy/ki lokalni/e zobowiązują się do udziału w szkoleniu dla trenerów/ek 
lokalnych (32 godziny szkolenia stacjonarnego poprzedzonego 6-godzinnym kształceniem wyprzedzającym), 
zorganizowanym przez Operatora (Fundację Orange) na zasadach opisanych w dokumentacji konkursowej 
zamieszczonej na stronie internetowej: www.lekcjaenter.pl.  
 
 
 
 
Wymagania  wobec  wykonawców (oferentów) 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/


 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający poniższe kryteria: 
 

- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli w wymiarze min. 50h w ciągu ostatnich 3 lat,  
w tym min. 30h szkoleń dotyczących wykorzystania TIK w dydaktyce w min 1 z obszarów przedmiotowych 
(matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny, artystyczny) i na jednym z etapów edukacji (wczesnoszkolny, 
szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa), 
-doświadczenie w opracowaniu materiałów edukacyjnych (scenariuszy szkoleniowych, materiałów 
pomocniczych) w tym e-materiałów, 
- doświadczenie w zakresie mentoringu (konsultacji, doradztwa i/lub tutoringu) dla dorosłych, 
- doświadczenie w zakresie szkoleń ICT dla osób dorosłych – min. 400h w ciągu ostatnich 3 lat, 
- trenerzy lokalni prowadzący szkolenia dla nauczycieli informatyki posiadają: znajomość kluczowych 
zagadnień związanych z programowaniem, podstawami logiki, wyrażeń arytmetycznych oraz (dla trenerów 
lokalnych szkolących nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych), znajomość matematycznej teorii zbiorów 
 i umiejętność programowania w wybranym języku, 
-przynajmniej jeden trener lokalny będzie posiadał wymagane kompetencje związane z prowadzeniem 
szkoleń dla kadry kierowniczej szkół,  
-posiadający dyspozycyjność  od lutego 2020 do maja 2021 i gotowość do podjęcia zatrudnienia  
w formie elastycznego czasu pracy, 
- posiadający mobilność i gotowość do świadczenia usługi na terenie Dolnego Śląska,                                            
w tym także w miejscu zamieszkania uczestników projektu; 
-posiadający własny sprzęt techniczny: laboratorium komputerowe wyposażone w co najmniej 15 
stanowisk komputerowych o minimalnych parametrach 4GB RAM, Win7 lub nowszy, 2 rdzeniowy procesor, 
matryca min 14 cali + MS Office (od 2010 w górę), myszkę dla każdego laptopa, projektor multimedialny, 
router z mobilnym dostępem do internetu. 
 
 

Wykonawca (Oferent) zobowiązuje się do : 
 Zapewnienia dyspozycyjności umożliwiającej realizację zamówienia, 
 Informowania uczestników korzystających ze wsparcia o współfinansowaniu projektu, 
 Przestrzegania zasady niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady 

równości szans, w tym równości płci w trakcie realizacji usług w ramach projektu. 
 Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu po zrealizowaniu wsparcia dla uczestnika projektu, 

ewidencji przepracowanych godzin w miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonywanie zadań 
w projekcie oraz zakres prowadzonego wsparcia, 

 Prowadzenia karty czasu pracy poświadczającej łączny wymiar czasu, przeznaczonego  na  wykonanie  
usług, 

 Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora projektu, 
 Aktywny udział w procesie monitoringu i ewaluacji projektu, 
 Bieżące i rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizowane wsparcie wskazanej przez 

koordynatora / z wykorzystaniem opracowanych narzędzi on-line, 
 Realizacja wskaźników określonych przez koordynatora,  
 Udział w szkoleniach, spotkaniach i innych wydarzeniach organizowanych przez Zleceniodawcę   

i Operatora zgodnie z poleceniem koordynatora / mentora merytorycznego, 
 udział w szkoleniu trenerskim  w wymiarze min. 32h szkolenia stacjonarnego,8 h online w 



 

 

terminach:luty-kwiecień 2020. 
 
Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie  do  kontaktu   
z  przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących  działaniach  i  ewentualnych  utrudnieniach 
w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje 
zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Wykonawcy. Wykonawca 
będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią rozeznania rynku i złożonej oferty, 
postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz  w  sposób 
uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE 
– w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu. 
 
Zamawiający oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych  na  etapie  niniejszego 
zapytania oraz realizacji umowy. W przypadku gdy przekazywane dane lub informacje będą stanowiły 
tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie zaznaczyć charakter i zakres tych danych i 
informacji. 
 
Limit zaangażowania personelu projektu /osób prowadzących zajęcia w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł,  
w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin 
miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przed podpisaniem  umowy  Wykonawca złoży  stosowne  
oświadczenie  w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Oferent/wykonawca spełnia wymagania opisane  
w niniejszym punkcie, zarówno przed wyborem wykonawcy, jak i po jego wyborze. 

 
 
 Szczegółowa procedura Postępowania Ofertowego:  
 
1. Ocenie poddane zostaną oferty spełniające warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
Pozostałe oferty zostaną odrzucone.  

2. Zapytanie ofertowe może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

3. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.  
O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy przesłali 
zapytanie ofertowe oraz umieści odpowiednią informację na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  
 
Sposób przygotowania oferty  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

3. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym 
wraz z wymaganymi załącznikami. 



 

 

4. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie 
miał prawo żądać od Oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz 
będzie miał również prawo wezwać Oferentów do uzupełnienia wymaganych i dodatkowych dokumentów.  
 
Miejsce i termin składania oferty  
Oferty należy składać: 

a)  osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 05.02.2020 r. do godziny 15.00 w siedzibie 
Zamawiającego –  Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ul. Kołłątaja 31, lok. 1-2, 50-004 
Wrocław (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w 
kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres:  Dolnośląska Federacja Organizacji 
Pozarządowych ul. Kołłątaja 31 lok. 1-2, 50-004 Wrocław i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe 
nr……….. w ramach projektu „Lekcja: Enter na Dolnym Śląsku”,dokładnym adresem Wykonawcy oraz 
adresem email Wykonawcy do kontaktu.  

LUB 
 

b) Drogą elektroniczną (skan) na adres: alicja.pietrzyk@dfop.org.pl Termin złożenia oferty: 05.02.2020r. 
do końca dnia (liczy się data i godzina dostarczenia na mail). 

 

Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.  
 
Ocena oferty 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
1. Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - ocena formalna i II etap - ocena merytoryczna. 
2. Ocena formalna ma na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści 
zapytania ofertowego. 
3. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli: 
a. oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu, 
b. do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. VII, 
c. oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego. 
4. Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 
5. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o 
następujące kryteria: 
a.1. Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę szkolenia  
a.2. Wynagrodzenie brutto za sprawdzenie i akceptację scenariusza zajęć uczestników (2 scenariusze) 
brutto – 45% (45 pkt.) 
b. Posiadane doświadczenie zgodne z opisem zamówienia w zakresie ilości przeprowadzonych szkoleń ICT – 
45% (45 pkt.)  
c. dyspozycyjność-10% (10 pkt) 
6. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
a. Kryterium 1 – Cena oferty brutto za 1 godzinę szkolenia oraz konsultacji. Cena w ofercie musi być podana  
w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent 
będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić koszt 

mailto:alicja.pietrzyk@dfop.org.pl


 

 

ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego. Ocena tego 
kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: 
Najniższa cena wśród nadesłanych ofert brutto/ Cena oferty ocenianej brutto/ x 45%. x 100. Oferta 
najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium max 45 pkt. 
b. Kryterium 2 – Posiadane doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia: 
Oferta zawierająca oświadczenie o posiadaniu ww. doświadczenia oraz  cv zgodne z opisem wymaganego 
doświadczenia otrzyma w tym kryterium 45 pkt. Oferta zawierająca oświadczenia o nieposiadaniu ww. 
doświadczenia otrzyma w tym kryterium 0 pkt. 
c. Oferta zawierająca oświadczenie o dyspozycyjności zgodne z opisem zamówienia, otrzyma w tym kryterium 
10 pkt. Oferta zawierająca oświadczenia o nieposiadaniu ww. dyspozycyjności otrzyma w tym kryterium 0 
pkt. 
7. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się  
z pracowników Zamawiającego (koordynatora projektu i przedstawiciela zarządu DFOP). 
8. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty 
przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. Projektu, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została oceniona najwyżej. 
9. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy i dostarczenia: kserokopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego (np. referencje, kopie umów  
o pracę/umów cywilnoprawnych, dyplomy ukończenia studiów, protokoły realizacji usług). 
10. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 
a. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad, 
b. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie 
umowy zgodnej z projektem, 
c. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i wewnętrznego Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie realizacji 
wydatków ze środków pozyskanych z tytułu przyznanych dotacji i dofinansowań z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu państwa. 
 
 
 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego i podpisanie umowy  
 
1. Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego: do 10.02.2020r.  

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 2.1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;  

2.2. zostanie złożona przez Oferenta niespełniającego warunków dostępu do udziału w postępowaniu;  

2.3. zostanie złożona po upływie terminu składania ofert.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od podpisania umowy z Oferentem w wypadku 
nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. O konkretnym terminie negocjacji Oferent 
zostanie powiadomiony.  



 

 

4. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił/ uchylał się od podpisania umowy lub gdyby 
podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.  
 
 
Informacje dodatkowe  
 
1. Zamawiający nie zwraca nadesłanych ofert.  

2. Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt, niezależnie od wyniku niniejszego Zapytania.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego i/lub odstąpienia  
od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
wobec Zamawiającego.  

4. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.  

5. Termin realizacji umowy będzie równoznaczny z okresem realizacji grantu. Planowany czas: 01.22.2020r. - 
31.05.2020.  

6. Realizacja usługi będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020  
 
Warunki zmiany umowy  
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty  
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy . 
 
 
Załączniki 
Załączniki 
Formularz Ofertowy 
CV 
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2 
Załącznik nr 3 
Załącznik nr 4 
Załącznik nr 5



 

 

 
Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy Oferty 
 
Imię Nazwisko/firma Adres 
 
PESEL/NIP 
 
Numer telefonu Adres e-mail 
 

OFERTA WYKONANIA USŁUG TRENERA/KI LOKALNEGO/EJ TIK 
projektu „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku” 

 
 
Ja niżej podpisany/a: …………………………………. 
 
 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności 
składam niniejszą ofertę. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym 
w kwocie: 
 

Świadczenie usługi trener lokalny projektu Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku 

Cena wykonania zamówienia w zakresie szkolenia dla nauczycieli/lek brutto brutto  

(w tym ew. składki ZUS) za godzinę szkoleniową w złotych  

Cena brutto brutto / 1h szkolenia  = …………………………. 

słownie  : …………………………………………………… 

 

 

Cena wykonania zamówienia w zakresie sprawdzenie i akceptacja scenariusza zajęć uczestników 
brutto brutto 

(w tym ew. składki ZUS) za sprawdzenie 1 scenariusza w złotych  

Cena brutto brutto / 1 scenariusz = …………………………. 

słownie  : …………………………………………………… 

 

 
 
 
Oświadczam że: 
 
1) Posiadam niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, 
tj. min: 
- udział w min. 1 szkoleniu  trenerskim lub w innych formach kształcenia trenerów, także online 
(min.16h), - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z zakresu TIK, min. 80h w ciągu 
ostatnich 3 lat, -doświadczenie w zakresie mentoringu (konsultacji, doradztwa i/lub tutoringu) dla 



 

 

dorosłych, -doświadczenie w opracowaniu materiałów edukacyjnych (scenariuszy szkol., mat. 
pomoc. itp.), w tym e-materiałów. 
 
Dodatkowo (nieobowiązkowe, zaznaczyć jeśli spełnia): 
-            posiadam kompetencje związane z programowaniem na poziomie średnio-

zaawansowanym. 
-            posiadam wymagane doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń dla kadry 

kierowniczej szkół. 
 

2) Posiadam dyspozycyjność  od lutego 2020 do maja 2021 i gotowość do podjęcia zatrudnienia  
w formie elastycznego czasu pracy. 

 

3) Posiadam mobilność i gotowość do świadczenia usługi na terenie Dolnego Śląska,  w tym także 
w miejscu zamieszkania uczestników projektu. 

 
4) Posiadam sprzęt techniczny zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
2. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż: 
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, 
oraz  brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; 
b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 
przyjmuję warunki w nim zawarte. 
c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 
ofertowym. 
d) Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe i 
ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie). 
e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 
g) Deklaruję gotowość wykonania zamówienia w terminach i na warunkach wskazanych w 
niniejszym zapytaniu ofertowym. 
3. Złożenie przeze mnie oferty jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do zawarcia umowy. 
5. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 
zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą. 
 
 
 
……………………………………… …………………………………. 
(miejscowość, data i czytelny podpis 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2  
 
 
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między oferentem a zamawiającym 

 

Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub 

osobowe polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  
4) 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. 
 

 

 

 

 

 

 

...............................................    .............................................................. 

Miejscowość, data     pieczęć i podpis Wykonawcy 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

  

Oświadczenie wykonawcy 

 

1. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  
3. Po zapoznaniu się z warunkami niniejszego zapytania przyjmujemy je bez zastrzeżeń.  
4. Oświadczam, że jestem gotowy/a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach 

określonych w niniejszej ofercie i zgodnie z zapytaniem ofertowym. 
 

 

 

 

 

 

...............................................    .............................................................. 

Miejscowość, data     pieczęć (jeśli dotyczy) i podpis Wykonawcy 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU NIEZBĘDNEJ WIEDZY 

 

 

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz: 

.......................................................................................................................... (pełna nazwa i adres 

Wykonawcy, NIP) oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny 

dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.  

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                  (podpis osoby uprawnionej) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 

 

I. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Administratora: 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Kołłątaja 31 / 1-2, 50-004 Wrocław 

2. Dane obecności  będą  przetwarzane w celu realizacji i sprawozdawczości projektu dofinansowanego w 
ramach projektu Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, podstawą ich przetwarzania jest art. 
6 ust. 1 lit a RODO, zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym 
Polska Cyfrowa 2014-2020. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą udostępnione na podstawie umowy powierzenia 
Grantobiorcy projektu  Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku: Dolnośląska Federacja Organizacji 
Pozarządowych, ul. Kołłątaja 31 / 1-2, 50-004 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000281794; NIP: 898-211-51-62; adres e-mail: dfop@dfop.org.pl, telefon: 518 269 682 



 

 

 w celu sprawozdawczości z realizacji działania projektowego. Odbiorcami danych mogą być również  
instytucje upoważnione z mocy prawa.   

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  
lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe zgromadzone w celu udokumentowania projektu będą przechowywane przez 
Administratora przez okres 6 lat, czyli w czasie wymaganym przez instytucje uprawnione do kontroli 
Programu. 

9. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem - zgodnie 
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 
……………………………………… …………………………………. 
(miejscowość, data i czytelny podpis) 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych  

w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 

W przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 

(POPC 2014-2020) zaangażowane są podmioty, które pełnią rolę administratorów w rozumieniu RODO 

[Rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).]. Podmioty te podejmują decyzje 

dotyczące przetwarzanych danych osobowych, tj.: jakie dane osobowe, w jakim celu i w jaki sposób są 

przetwarzane. Każdy administrator samodzielnie odpowiada za ochronę danych osobowych oraz za 

informowanie osób, których dane dotyczą, i społeczeństwa o tym, w jaki sposób przetwarza dane 

osobowe. 

Minister Inwestycji i Rozwoju - jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020, pełni rolę 

administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-2020. 

Ponadto Minister, jako jeden z beneficjentów projektów realizowanych ze środków pomocy 

technicznej w ramach POPC 2014-2020 jest administratorem danych osobowych, przetwarzanych 

w tym zakresie. 

Minister Inwestycji i Rozwoju jest również administratorem danych zgromadzonych w zarządzanym 

przez niego Centralnym Systemie Teleinformatycznym wspierającym realizację POPC 2014-2020. 



 

 

I. Cel przetwarzania danych osobowych 

Minister Inwestycji i Rozwoju przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych 

Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020 , w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. 

Minister Inwestycji i Rozwoju przetwarza dane osobowe w szczególności w celach: 

1. udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty, 
2. potwierdzania kwalifikowalności wydatków, 
3. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej, 
4. raportowania o nieprawidłowościach, 
5. ewaluacji, 
6. monitoringu, 
7. kontroli, 
8. audytu, 
9. sprawozdawczości oraz 
10.  działań informacyjno-promocyjnych. 

II. Podstawy prawne przetwarzania 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją POPC 2014-2020 odbywa się zgodnie z RODO. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na 

Ministrze Inwestycji i Rozwoju - jako na Instytucji Zarządzającej - na podstawie przepisów prawa 

europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów 

prawa europejskiego: 

1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

2. 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. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra są również: 



 

 

1. konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in.  do danych osobowych osób prowadzących 
samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w celu realizacji POPC 
2014-2020, 

2. wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma 
zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych 
dotyczących Programu, 

3. uzasadniony interes prawny Ministra Inwestycji i Rozwoju (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – podstawa 
ta ma zastosowanie m.in. do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów 
w ramach Funduszy Europejskich. 

W ramach POPC 2014-2020 w działaniu 3.1 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych przetwarzane są dane szczególnej kategorii (dane o niepełnosprawności). Podstawą 

prawną ich przetwarzania jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit a RODO). 

III. Rodzaje przetwarzanych danych 

Minister Inwestycji i Rozwoju w celu realizacji POPC 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in.: 

1. pracowników, wolontariuszy, praktykantów i stażystów reprezentujących lub wykonujących 
zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację POPC 2014-2020, 

2. osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz 
innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów, 

3. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, 
grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach 
POPC 2014-2020, 

4. kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów do 
dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków 
właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów, 

5. osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków 
w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, 
oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie 
umów cywilnoprawnych. 

Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra można wymienić: 

1. dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę 
prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także nr 
PESEL/NIP/REGON, 

2. dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar 
czasu pracy, 

3. dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do 
korespondencji, 



 

 

4. dane o charakterze finansowym, w szczególności nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych 
środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza 
gazowego), kwotę wynagrodzenia, 

5. dane zbierane w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych do których realizacji 
zobowiązane są państwa członkowskie, obejmujące w szczególności: płeć, wiek w chwili 
przystąpienia do projektu, wykształcenie, wykonywany zawód, narodowość, informacje o 
niepełnosprawności. 

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów 

zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności wnioskodawców, 

beneficjentów i partnerów. 

W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych 

jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia 

stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach POPC 2014-2020. 

IV. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez 

czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 - 

z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres 

ten może zostać wydłużony. 

V. Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

 podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań 
związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności Instytucja Pośrednicząca POPC, a 
także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,   

 instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE 
powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POPC 2014-2020,  

 podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów 
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT 
i  operatorzy telekomunikacyjni. 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją POPC 2014-2020 przysługują 

następujące prawa: 



 

 

1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania 
Realizując te prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z pytanie m.in. o 
to czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je 
pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna  oraz jak długo dane te będą 
przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane 
dotyczą może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację, 

2. prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone 
w art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności 
gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane 
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego 
prawa określa art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że 
Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych 
danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych 
osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy 
dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji 
celu przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w 
przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez 
Ministra tego sprzeciwu. 

3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
4. prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania 

danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie spowoduje, że dotychczasowe 
przetwarzanie danych zostanie uznane za niezgodne z prawem. 

5. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym 
formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to 
technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi - w 
przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy z osobą, 
której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO) 

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych -  
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych 
administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO). 
Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez 
Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub 
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

VIII. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

Minister Inwestycji i Rozwoju ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MIiR jest możliwy: 

 pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 



 

 

 pod adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl 

 

 
……………………………………… …………………………………. 
(miejscowość, data i czytelny podpis) 
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