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Zapytanie ofertowe 

 

I. Dane Zamawiającego 
Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy  
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3. 58-100 Świdnica 
www.niepelnosprawni.swidnica.pl 
e-mail do kontaktów w sprawie zamówienia: szkola@niepelnosprawni.swidnica.pl 
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16: 
 

Skrócona informacja o zamówieniu: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistyczne usług szkoleniowych z 

podziałem na części. 

II. Szczegóły dotyczące zamówienia – opis przedmiotu zamówienia. 

II.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Świadczenie specjalistyczne usług szkoleniowych z podziałem na części. 

Część I – Szkolenie z tematu – porozumiewanie się z dziećmi niemówiącymi. 
Część II - Szkolenie – prowadzenie terapii behawioralnej. 
Część III – szkolenie – terapia behawioralna z osobami z zaburzeniami. 
Część IV – szkolenie żywienie dzieci ze autyzmem. 
Część V- szkolenie – praca z rodziną w ujęciu systemowym. 
Część VI – szkolenie Biofeedback 
Część VII – szkolenie terapia ręki. 
Część VIII – kurs Terapeuty 
 

II.2 Nazwa i kod zamówienia  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe.  

CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego  

 

II.3 Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.4 Miejsce realizacji zamówienia – Świdnica, Strzegom. 

III. Termin realizacji zamówienia.   

Przewidywany czas realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 31.12.2021 r. – dla 

każdej części. 
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IV. Informacje o postępowaniu: 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną przez siebie część/części. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem 

podwykonawców.  
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego złożenia oferty przez Wykonawców, na 

zasadach opisanych w art. 23 ustawy Pzp. 
6. W przypadku konieczności zapoznania się z dodatkowymi informacjami, niezbędnymi do 

przygotowania oferty lub wątpliwości dotyczących treści Zapytania ofertowego 
zamówieniu, pytania prosimy kierować poprzez kontakt mailowy na adres: 
szkola@niepelnosprawni.swidnica.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania 
dotyczące Zapytania ofertowego, które wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia roboczego, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na 
pytania składający Zamówienie odpowie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, co nie 
przedłuża w żaden sposób terminu składania przez Wykonawcę oferty. Odpowiedzi na 
pytania będą publikowane na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz przesyłane drogą 
mailową do osoby, która złożyła prośbę o wyjaśnienia. 

7. Zamawiający dokona oceny tylko tych ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Ocena 
dokonana zostanie ofert w oparciu o kryteria wyboru ofert wskazane w pkt. VI.2. Za 
najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą ilość punktów 
w przedmiotowym postępowaniu. 

8. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert i uzupełnienia dokumentacji. Zamawiający w takim wypadku udzieli 
Wykonawcy odpowiedniego terminu z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie 
oferta zostanie odrzucona. Zamawiający informuje, iż wyjaśnienia treści oferty 
prowadzone będą w oparciu o metodykę określoną w art. 87 ustawy Pzp tj. nie będą 
prowadziły do negocjowania treści oferty. Uzupełnienia treści oferty mogą dotyczyć 
jedynie informacji i dokumentów oraz oświadczeń służących potwierdzeniu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia.  

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji oferty Wykonawcy co do 
zaoferowanej ceny zgodnie/analogicznie z art. 90 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający może dokonywać poprawek w treści oferty w zakresie dotyczącym 
oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych. W takim przypadku Zamawiający 
informuje niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca 
w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia może nie wyrazić zgody na 
dokonane poprawki. W takiej sytuacji oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.  

11. Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z wymaganiami określonymi w treści 
Zapytania ofertowego. 

12. Zamawiający odrzuca oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców podlegających 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

13. Zamawiający zastrzega sobie: 
a) możliwość przedłużenia terminu składania ofert, 
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b) możliwość zmiany Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert 
przewidzianego w Zapytaniu ofertowym, 

c) możliwość unieważnienia Zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek 
skutków prawnych i finansowych, 

d) prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty, 
e) prawo do wezwania do wyjaśnień Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia 
sposobu wyliczenia ceny brutto. Jeżeli przedstawione wyjaśnienia nie uzasadniają 
zaproponowanej ceny, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, 
której dotyczy rażąco niska cena. 

14. Rozliczenia odbywać się będą wyłącznie w złotych polskich, po zakończeniu realizacji 
zamówienia w terminie do 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych, wynikającą 
z przepisów 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 (GDPR- General Data Protection Regulation).  

16. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy do 31.03.2021 r. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykluczenia z postepowania i sposób 

ich weryfikacji - dla każdej części zamówienia 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu tj.: 
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności 
(Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełnienia wskazanego warunku) 
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 
Zamawiający odstępuje od weryfikacji spełnienia niniejszego warunku. 

 
1.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które taki warunek 
spełniają. 
 
Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wskaże w ofercie, iż dysponuje osobą 

która: 
Dla części I: 

- minimum 1 osoba – wykształcenie minimum wyższe magisterskie - wykształcenie wyższe minimum 

magisterskie: neuroterapeuta, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej, psycholog. 

 

Dla części II: 

- minimum 1 osoba – wykształcenie minimum wyższe magisterskie - terapeuta behawioralny, superwizor behawioralny. 

 

Dla części III: 

- minimum 1 osoba – wykształcenie minimum wyższe miagisterskie – terapeuta behawioralny. 

 

Dla części IV:  

- minimum 1 osoba – wykształcenie minimum wyższe magisterskie – psycholog, terapeuta. 
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Dla części V: 

- minimum 2 osoby – każda z osób posiadająca wykształcenie minimum wyższe magisterskie - superwizorzy, trenerzy II 

stopnia. 

 

Dla części VI: 

- minimum 1 osoba – wykształcenie minimum wyższe magisterskie - terapeuta eegbiofeedback. 

 

Dla części VII: 

- minimum 1 osoba – wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagog. 

 

Dla części VIII: 

- minimum 1 osoba – wykształcenie minimum wyższe magisterskie – superwizor. 

 
W celu wykazania spełnienia w/w warunku Wykonawca załączy do oferty 

prawidłowo wypełniony załącznik nr 3 do ZO stanowiący wykaz osób. Dokumenty 
potwierdzające spełnienie w/w warunku oraz informacje zawarte w załączniku nr 3 
weryfikowane będą na etapie podpisania umowy. W sytuacji braku przedłożenia 
właściwych dokumentów lub oświadczeń na wezwanie zamawiającego w określonym w 
wezwaniu terminie Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od podpisania umowy z 
wykonawcą i wykluczenia z postępowania. 
 

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, który nie 
potwierdzi spełnienia warunków określonych w punkcie 1 oraz Wykonawca: 
2.1. którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent został prawomocnie skazany za przestępstwo 
polegające na przyjęciu korzyści majątkowych lub osobistych, za przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
skarbowe; 
2.2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
2.3. wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 
2.4. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 
912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 
2.5. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności, gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w 
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stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
2.6. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia zawartą z 
Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

3. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są również Wykonawcy powiązani z 
Zamawiającym lub Partnerami Zamawiającego (osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym/Partnerami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego/Partnerów lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego/Partnerów 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

4. W celu wykazania przez Wykonawcę braku istnienia podstaw wykluczenia z 
postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 2 i 3 
powyżej, do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Zamawiający 
zastrzega, że w toku oceny oferty może zażądać przedstawienia dokumentów 
potwierdzających wiarygodność oświadczeń Wykonawcy. 

5. Łączne zaangażowanie każdej z osób, które będą zaangażowane ze strony Wykonawcy w 
realizację przedmiotu zamówienia, w realizację wszystkich projektów finansowanych z 
funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 
własnych Wykonawcy i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.   

6. Żadna z osób wykonujących całość lub część niniejszego zamówienia nie może być 
zatrudniona na podstawie umowy o pracę u Zamawiającego.  

7. Żadna z osób wykonujących całość lub część niniejszego zamówienia nie może być 
zatrudniona na podstawie stosunku pracy w Instytucji Pośredniczącej czy w Instytucji 
Zarządzającej. 

8. Żadna z osób wykonujących całość lub część niniejszego zamówienia nie może być 
zaangażowana w realizację innych projektów PO WER lub/i projektów realizowanych z 
funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności u Zamawiającego na podstawie stosunku 
pracy. 

9. Potwierdzenie przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu wymienione w pkt. 5, 6, 7 i 8 powyżej, odbywa się poprzez 
złożenie stosownych oświadczeń w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego). 
 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na zasadzie spełnia – nie 
spełnia. 
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VI. Informacje o procedurze Zapytania ofertowego – obowiązuje dla każdej części.  
VI.1 Opis przygotowania oferty: 

1. Zapytanie ofertowe jest dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej bazy 
konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3. Ofertę należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty (Załącznik nr 1). 
4. Oferta powinna być podpisana przez samego Wykonawcę (w sytuacji gdy jest on osobą 

fizyczną prowadzącą bądź nieprowadzącą działalności gospodarczej) bądź przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji 
wskazanym w dokumencie rejestrowym. Oferta może być również podpisana przez 
prokurenta lub osobę umocowaną przez osoby wskazane w zdaniu poprzedzającym na 
podstawie stosownego pełnomocnictwa rodzajowego lub szczególnego sporządzonego 
w formie pisemnej. 

5. Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:   
- W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba 
nieumocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione 
w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza 
lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego 
(ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, 
- Wykaz robót budowlanych stanowiący potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia 
Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż roboty budowlane były wykonane 
w należyty sposób.   
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub opóźnienia 
w dostarczeniu korespondencji przez pocztę, kuriera lub inne osoby oraz za błędy lub 
opóźnienia w działaniu systemu teleinformatycznego w przypadku wysłania 
korespondencji w formie elektronicznej. 

7. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające warunki dopuszczające udział 
w postępowaniu. 

8. Wykonawca określi cenę brutto za realizację całości zamówienia w złotych polskich, 
podając ją w zapisie liczbowym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 
Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z 
realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – 
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, 
a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz 
odpowiedzi na wszystkie pytania. 

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i jest liczony od chwili upływu terminu składania 
ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawców z prośbą 
o wydłużenie okresu związania ofertą.  

11. W przypadku podania przez Wykonawcę w treści oferty informacji stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia 
z wyjaśnieniem, które informacje stanowią taką tajemnicę. 
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12. W przypadku przedsiębiorców cena powinna zawierać podatek VAT. W przypadku osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, cena wskazana w ofercie 
obejmuje całkowity koszt Wykonawcy – w tym kwotę wynagrodzenia brutto oraz 
uwzględnia koszt składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz 
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do opłacenia których będzie 
zobowiązany Zamawiający. W przypadku złożenia oferty przez podmiot zarejestrowany 
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej cena obejmuje również podatek VAT jaki 
zobowiązany będzie zapłacić Zamawiający z tytułu importu usług. 

13. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT cena brutto nie ulegnie zmianie. 
 

VI.2 Kryteria oceny ofert: obowiązują dla każdej części zamówienia. 
 

1. Oferta Wykonawcy, spełniająca warunki określone w pkt. V Zapytania, zostanie 
oceniona według następujących kryteriów: 

 

Lp. Kryterium Maksymalna ilość 

punktów [pkt] 

1 Cena brutto za wykonanie usługi szkoleniowej [C] 100 

 

a) Kryterium Cena brutto za wykonanie 1 godziny szkolenia [C] - w ramach kryterium 
Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w 
Formularzu oferty, porównując ceny brutto ofert w złotych polskich (PLN). Cena 
brutto w złotych polskich (PLN) powinna być podana z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 

C = Cmin/Co x 100 pkt,  gdzie: 

C – punkty otrzymane w ramach kryterium Cena brutto za wykonanie 1 godziny szkolenia. 

Cmin – cena brutto najniższej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Co  - cena brutto ocenianej oferty. 

Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium - 100 punktów  

2. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku. 

VI.3 Miejsce i termin składania ofert: 
1. Oferty na załączonym Formularzu Oferty (Załącznik nr 1) wraz załącznikami należy 

składać w formie elektronicznej na adres szkola@niepelnosprawni.swidnica.pl lub - 
w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Zamawiającego: Zespół Szkół 
Specjalnych w Świdnicy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3. 58-100 Świdnica lub też 
bezpośrednio osobiście w siedzibie Zamawiającego. W przypadku składania oferty za 
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pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, 
pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF i 
powinny mieć formę zeskanowanego podpisanego dokumentu (obrazu dokumentu). 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2021 r. o godzinie 10:00. W przypadku 
ofert składanych w formie elektronicznej decyduje data wpływu wiadomości e-mail, a 
w przypadku ofert składanych w formie pisemnej dostarczonych na adres Zespół 
Szkół Specjalnych w Świdnicy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3. 58-100 Świdnica 
decyduje data dostarczenia przesyłki. 

3. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 
 

VI.4 Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty: 
1. Otwarcie ofert ma charakter niejawny. 
2. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego     

rozpatrywania, jeżeli: 
a) oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym 

Zapytaniu ofertowym, 
b) Wykonawca spełni warunki określone w pkt. V Zapytania, 
c) złożone dokumenty będą aktualne oraz zostaną podpisane przez osoby 

uprawnione, 
d) oferta zostanie złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z 

warunkami określonymi w pkt. VI. Zapytania. 
3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 

kryteria oceny. 
4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która 

spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w 
toku oceny uzyska największą liczbę punktów.  

5. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej 
oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że co 
najmniej dwie oferty uzyskają taką samą całkowitą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert 
dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie 
złożonych ofertach. 
 

VI.5 Zawiadomienie o wyborze oferty: 
Zamawiający zamieści informacje o wyniku postępowania w Bazie Konkurencyjności pod 
adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ nie później niż w terminie 7 
dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert z zastrzeżeniem, iż w przypadku 
konieczności korekty/uzupełnienia/wyjaśnienia otrzymanych ofert, termin 7 dni roboczych 
liczony będzie od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na dostarczenie 
korekt/uzupełnień/wyjaśnień. 
 
VII. Istotne zmiany umowy, które mogą być wprowadzone do treści zawieranej umowy: 

1. Zmiana osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
jednakże zmiana nie może powodować zamiany na osoby o niższych, 
niespełniających wymogów Zamawiającego warunków dotyczących 
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wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji. 
2. Waloryzacja Wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z wskaźnikami zmian 

podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, wskaźniki waloryzacyjne. 
Ewentualna waloryzacja dokonywana będzie z początkiem każdego roku 
kalendarzowego, w którym realizowane jest zamówienie.   

 
VIII. Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13. ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. 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) zwane dalej RODO informujemy, iż: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w 
Świdnicy z siedziba przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, 58-100 Świdnica. 
2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 
się pod adresem rodo.dslask@gmail.com. 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych w celu prawidłowej 
realizacji przetargu na zakup sprzętu komputerowego. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze Danych. 
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) zwana dalej 
„ustawa Pzp". 
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w przetargu. 
9. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;  
10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO; 
11. Posiadają Państwo: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 
c) 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 ;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO; 
12. Nie przysługuje Państwu: 
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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IX. Dokumenty składające się na ofertę: 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i kwalifikacje – załącznik 

nr 3. 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4. 
4. Dokument rejestrowy Wykonawcy. 
 
X. Załączniki do Zapytania ofertowego: 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2. 
3. Wykaz osób – załącznik nr 3. 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 
 
 
Świdnica, 03 marca 2021 
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