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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na: 

Realizację kursów AutoCAD (poziom podstawowy i poziom zaawansowany) oraz kursu Autodesk Inventor  

dla  nauczycieli zawodu  Zespołu Szkół w Polkowicach 

 

 

w ramach projektu pn.: „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 

 

 

 

                                                                             Zatwierdzono:       

DYREKTOR 

Zespołu Szkół 

im. Narodów Zjednoczonej Europy 

w Polkowicach 

dr Jolanta Rubiś-Kulczycka 

 

                                                                

                                                                                    

                                                                             

 

 

 

Polkowice, 15.11.2019 r. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY 

INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 

Zgodnie z umową nr RPDS.10.04.01-02-0027/17-00 z dnia 03.08.2018r. o dofinansowanie projektu w ramach 

RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS i Budżetu Państwa 

Beneficjentem jest :  

Powiat Polkowicki,  ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, NIP 6922274708, REGON 390647239 

Jednym z realizatorów - zamawiającym w niniejszym postępowaniu - jest:  

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice,  

NIP 6921706761, REGON 390557996 

adres poczty elektronicznej e-mail: zs@zs.polkowice.pl 

adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.zs.polkowice.pl 

 

II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  : OA.5600.1.131.2019.ZSP 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

 

III. PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA: 
1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie niniejszego zapytania ofertowego. Podstawą wszczęcia 

niniejszego postępowania są obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez zamieszczenie go w bazie konkurencyjności, tj. 

na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej 

zamawiającego: https://zspolkowice.bip.gov.pl/, http://zs.polkowice.pl/ 

 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących kursów dla nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu 

Szkół w Polkowicach: 

 

1. AutoCAD poziom podstawowy (Stopień 1) 

Czas trwania kursu: min. 20 godzin 

Grupa docelowa: 1 nauczyciel 

Termin kursu: planuje się realizację kursu w terminie oferowanym przez wykonawcę, nie później niż do 

20.12.2019 r.  

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) 

2. AutoCAD poziom zaawansowany (Electrical) 

Czas trwania kursu:  min. 15 godzin 

Grupa docelowa: 3 nauczycieli 

Termin kursu: planuje się realizację kursu w terminie oferowanym przez wykonawcę nie później niż do 

20.03.2020 r.  

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) 

3. AutoCAD poziom zaawansowany (Stopień 2) 

Czas trwania kursu:  min. 20 godzin 

Grupa docelowa: 1 nauczyciel  

Termin kursu: planuje się realizację kursu w terminie oferowanym przez wykonawcę, nie później niż do 

20.12.2019 r.  

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) 

4. Autodesk Inventor (stopień 1) 

Czas trwania kursu:  min. 21 godzin 

Grupa docelowa: 1 nauczyciel  

Termin kursu: planuje się realizację kursu w terminie oferowanym przez wykonawcę, nie później niż do 

20.12.2019 r.  

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) 

 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

4.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.   

5. Wspólny słownik zamówień publicznych: 

80.53.00.00-8 usługi szkolenia zawodowego 

mailto:zs@zs.polkowice.pl
http://www.zs.polkowice.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://zspolkowice.bip.gov.pl/
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6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia w  okresie  3  lat  od  udzielenia  zamówienia  podstawowego,  

zamówień  polegających na powtórzeniu podobnych usług. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Planowane terminy realizacji poszczególnych kursów: 

1. AutoCAD poziom podstawowy (stopień 1): do 20.12.2019 r. 

2. AutoCAD poziom zaawansowany („electrical”): do 20.03.2020 r. 

3. AutoCAD poziom zaawansowany (stopień 2): do 20.12.2019 r. 

4. Autodesk Inventor (stopień 1): do 20.12.2019 r. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu kursów. Szczegółowe terminy kursów 

zostaną uzgodnione na etapie realizacji zamówienia. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału  

w postępowaniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu:   

2.1. Kurs AutoCAD poziom podstawowy (stopień 1)- Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 

miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego,  zrealizował min. 3 

szkolenia/kursy  

w zakresie adekwatnym do tematyki kursu AutoCAD poziom podstawowy 

2.2. Kurs AutoCAD poziom zaawansowany (electrical) - Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 

miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego,  zrealizował  

min. 3 szkolenia/kursy w zakresie adekwatnym do tematyki kursu AutoCAD poziom zaawansowany 

(elektryczny) 

2.3. Kurs AutoCAD poziom zaawansowany (stopień 2) - Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 

miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego,  zrealizował  

min. 3 szkolenia/kursy w zakresie adekwatnym do tematyki kursu AutoCAD poziom zaawansowany 

(stopień 2) 

2.4. Kurs Autodesk Inventor (stopień 1) - Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc 

od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego,  zrealizował 3 szkolenia/kursy w zakresie 

adekwatnym do tematyki kursu Autodesk Inventor (stopień 1)  

 

VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU: 

1. Spełnianie warunku określonego w Rozdziale VI dotyczącego doświadczenia wykonawcy zostanie 

zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w wykazie usług zawartym w formularzu oferty – zał. nr 2 

do niniejszego zapytania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji zawartych w ofercie poprzez złożenie 

wyjaśnień, wezwanie wykonawców do przedłożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte  

w ofercie (np. referencji). 

3. W przypadku gdy wykonawca nie złoży wyjaśnień, dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub 

będą budziły wątpliwości, co do ich prawdziwości – zamawiający może wezwać wykonawcę do ich 

uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych. Niezłożenie przez wykonawcę mimo wezwania do wyjaśnień, 

uzupełnienia w ww. terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. SPOSÓB 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO: 

1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

1.1. Honorata Poźniak – Koordynator Projektu, email: h.pozniak@zs.polkowice.pl, 76/746 51 14 lub 600 457 

317Pn-Pt,  w godzinach od 8:00 do 15:00; 

1.2. Karolina Basińska, karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl, tel. 76 746 15 35, kom. 513 033 329, Pn – Pt, 

 w godzinach od 8:00 do 15:00. 

2. Zamawiający niezwłocznie (nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert) udzieli 

odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert, z tym że ewentualna zmiana terminu składania ofert nie wpłynie na bieg 

tego terminu. 



 

4 | S t r o n a  
 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 

2  lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiającemu przysługuje prawo do pozostawienie wniosku 

bez rozpoznania. 

4. Treść wyjaśnienia zostanie opublikowana na stronie http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

i wysłana do wykonawców, którzy złożyli wniosek o wyjaśnienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian w ofertach. W przypadku zmiany terminu składania ofert zamawiający zamieści 

informację na stronie http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I  ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego wraz ze wszystkimi oświadczeniami w formularzu ofertowym.  

3.  Oferta może zostać złożona:   

- w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adresy e-mail:  

karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl, h.pozniak@zs.polkowice.pl 

lub 

- w formie elektronicznej jako skan podpisanej oferty przesłany na adresy e-mail:  

karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl, h.pozniak@zs.polkowice.pl (w takim przypadku wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć wersję papierową podpisanej oferty na adres zamawiającego j.n.) 

lub  

-  osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkól w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice 

lub  

-  przesłana listownie na adres j.w.:  

4.  Składanie ofert w wersji elektronicznej:  

a)  Oferta  w  formie  elektronicznej  powinna  zostać  przesłana  na  ww. adresy  e-mail z oznaczeniem  

w temacie e-maila „OFERTA” i z podaniem nazwy zamówienia, którego dotyczy.   

b) Oferta  w  formie  elektronicznej  powinna  być podpisana elektronicznie podpisem kwalifikowanym oraz 

zawierać  pliki  w  jednym  z formatów: PDF/JPG (Formularz ofertowy z wykazem usług - skan),   

b) Oferta powinna zostać złożona w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w Bazie 

Konkurencyjności.  

c) decyduje data odebrania oferty na serwerze zamawiającego (Zespołu Szkół w Polkowicach lub Powiatu 

Polkowickiego).  

5.  Składanie ofert w wersji pisemnej (osobiście lub listownie):  

a) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Polkowicach, w zamkniętej kopercie opatrzonej 

dopiskiem: Oferta na realizację kursów AutoCAD i Autodesk Inventor  dla  nauczycieli zawodu Zespołu Szkół 

w Polkowicach w ramach projektu „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim”  Na opakowaniu należy 

dodatkowo podać nazwę i adres wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty w przypadku jej wycofania,  

b)  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę/osoby  upoważnione  do  reprezentowania  Wykonawcy  

zgodnie  z  formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.   

6.    Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  

7.  Wykonawca  może  zmienić  ofertę  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Wykonawca  może  wycofać  

ofertę  przed rozstrzygnięciem postępowania przez Zamawiającego.  

8.  Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego i zostaje odrzucona z powodu 

uchybienia formalnego.  

9.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim na wzorze formularza załączonego do zapytania ofertowego.  

10.  Wykaz dokumentów składających się na ofertę:  

a)  formularz ofertowy wraz z wykazem i oświadczeniami – Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego:  

b) ponadto - jeśli dotyczy - należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do 

jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,  

11.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje 

zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

12.  Wykonawca składając ofertę może dokonać zastrzeżenia, że nie zezwala na udostępnianie informacji 

stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

pozostałym uczestnikom postępowania. W tym celu należy podać strony oferty, które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i oddzielić je od części jawnej oferty.  

14.  Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby 

podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny. 

 

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl
mailto:karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl
mailto:h.pozniak@zs.polkowice.pl
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X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym. Cena musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie. 

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający informuje, że usługi szkoleniowe finansowane są w 100% ze środków publicznych. 
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny, Zamawiający przewiduje negocjacje dot. ceny.  

5. Zamawiający przewiduje również możliwość negocjacji w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej jest 

wyższa niż kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

6. Koszty pracy, których wartość przyjęto do ustalenia ceny nie mogą być niższe od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U.2018 poz.2177 z późn. zm.) 

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy składać do dnia 25.11.2019 r.  

XII. OTWARCIE OFERT. OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. 

1. Otwarcie ofert ma charakter niejawny.  

2.  Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z treścią zapytania 

ofertowego.  

3.  Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert bądź uzupełnień  braków  formalnych  wyznaczając  Wykonawcy  odpowiedni  termin.  W 

przypadku  nieuzupełnienia  oferty  lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do 

odrzucenia oferty. 

4.  Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub 

rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie 2 dni roboczych od zawiadomienia, 

Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek. Oferta jego w takim przypadku podlega odrzuceniu.  

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, 

którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy 

cena podana przez Wykonawcę  przekracza  wysokość  środków  przeznaczonych  w  budżecie  projektu  na  

usługę  objętą  niniejszym postępowaniem lub gdy zostały złożone oferty o takiej samej cenie.  

6.  W  przypadku  nieuzyskania  porozumienia  w  toku  prowadzonych  negocjacji,  Zamawiający  zastrzega  

sobie  prawo  do odstąpienia od udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza  

i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty Wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą.  

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 

KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów 

C= (cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) * 100 

Deklarację ceny należy wpisać w formularzu oferty. 

Zamawiający przypomina, że usługi szkoleniowe finansowane są w 100% ze środków publicznych. 

2. Oceniona jako najkorzystniejsza zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych 

wg powyższych zasad (suma punktów w kryterium). Końcowy wynik powyższego działania zostanie 

zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja zostanie obliczona na podstawie danych zawartych  

w formularzu ofertowym. 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Złożona oferta musi zawierać 30 dniowy termin związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejny okres, nie dłuższy niż 60 

dni. 

 

XV. WYNIKI POSTĘPOWANIA: 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzymała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba 

punktów do zdobycia: 100 pkt.  

2. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, w którym 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby 

podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.   

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbzhaydo
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3.  Zamawiający  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamieszcza  wyniki  zapytania  ofertowego  na  stronie  

internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

4.  Wykonawca,  którego  oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą,  zobowiązany  jest  do  zawarcia  

Umowy  w  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

XVI. PODMIOTY POWIĄZANE: 

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.  

2. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  

a Wykonawcą polegające w szczególności na:  

a)  Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

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

został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój;  

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.  

3.  Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Wykonawca składa oświadczenie zawarte  

w  formularzu ofertowym.  

 

XVII. POSTANOWIENIA DODATKOWE: 

1. Zamawiający może zmienić warunki niniejszego postępowania w całości lub w części przed upływem 

terminu składania ofert.  Informacja  o zmianach  zostanie  zamieszczona  również  na  stronie  internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  niepodpisania  umowy,  gdy  zaoferowana  cena  jest  rażąco  

niska  lub  gdy cena po negocjacjach przekracza założoną w budżecie kwotę.  

3. Zamawiający zastrzega  sobie  uprawnienie  do  unieważnienia  postępowania  bez  podawania  przyczyn  lub  

do  zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.  

4. W  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust. 1, 2, 3 Wykonawcom  nie  przysługują  żadne  roszczenia  

względem Zamawiającego, w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w 

ust. 1, 2, 3.  W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich przysługujących im roszczeń. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie: oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych 

omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

 

XVIII. ZMIANY UMOWY: 

Zamawiający  przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień zawartej umowy: 

1)  W przypadku zaistnienia siły wyższej (np. choroba osoby przewidzianej do realizacji kursu, powódź, pożar, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację 

umowy, 

2)  Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza m.in. zmiany terminu realizacji zamówienia objętego umową  

w przypadku gdy udział uczestnika w innych formach wsparcia jest na tyle obciążający, że nie możliwe jest 

zorganizowanie przedmiotu zamówienia w danym terminie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do 

udziału w szkoleniu nie zostanie zakwalifikowana wymagana grupa uczestników.  Zmiany mogą zostać 

dokonane wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

3) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy może nastąpić gdy konieczność 

wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na 

sfinansowanie umowy. 

4)  Jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (których 

zamawiający i wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im 

przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań 

umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie.   

5)  Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia. 

6)  Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę Umowy nie stanowi 

bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 

Wykonawcy do ich dokonania. 
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XIX. ZAŁĄCZNIKI:  
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część Zapytania ofertowego: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 (+ 1 załącznik) 

2) Formularz ofertowy – załącznik nr 2  

3) Klauzula informacyjna - załącznik nr 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 

80.51.00.00-2 usługi szkolenia specjalistycznego 

II. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących kursów: 

1. AutoCAD poziom podstawowy (stopień 1) 

2. AutoCAD poziom zaawansowany („electrical”) 

3. AutoCAD poziom zaawansowany (stopień 2) 

4. Autodesk Inventor (stopień 1) 

III. Ogólne informacje: 

 oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz być zgodny  

z wymogami, zasadami, informacjami określonymi w Załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia („Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych 

z EFS). 

 uczestnik/uczestniczka projektu może brać udział w więcej niż jednym kursie/szkoleniu, więc ważne jest aby 

ostateczne terminy szkoleń były ustalone z Dyrektorem Zespołu Szkól w Polkowicach/Koordynatorem projektu,   

 przez godzinę kursu/szkolenia rozumie się  „godzinę lekcyjną” = 45 min. 

 po stronie wykonawcy leży zapewnienie odpowiedniej liczby kadry, z odpowiednimi kwalifikacjami, 

uprawnienia i doświadczeniem, tak aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie; 

 po stronie wykonawcy leży zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów, produktów, środków, 

wyposażenia i innych elementów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kursów i ewentualnych 

egzaminów 

 wykonawca zapewnia bezpłatne środki ochrony osobistej (odzież ochronna) dla każdego uczestnika na czas 

trwania kursu/szkolenia (jeśli są wymagane). 

 wykonawca zapewnia warunki w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych stosownie do rodzaju 

niepełnosprawności oraz specyfiki zamówienia,  

 wykonawca sporządzi dokumentację z kursów z wykorzystaniem otrzymanych od zamawiającego wzorów 

(ostateczne wzory dokumentów zostaną przekazane wykonawcy w terminie określonym umową). 

 kursy zostaną przeprowadzone  w terminach i godzinach uzgodnionych wspólnie i w porozumieniu  

z zamawiającym, 

 koszty wyżywienia, ewentualnych noclegów i dojazdu po stronie zamawiającego 

 

IV. UWAGA: Usługi szkoleniowe są finansowane w 100% ze środków publicznych. 

 

V.  Szczegółowy opis zamówienia (wymagania minimalne):  

 

1. AutoCAD poziom podstawowy (Stopień 1) 

Program kursu winien zawierać minimum następujący zakres tematyczny:  

Wprowadzenie do środowiska pracy (uruchamianie i zamykanie programu, interfejs i komunikacja użytkownika 

z programem; zarządzanie plikami rysunków), wyświetlanie rysunku (powiększanie i pomniejszanie widoku 

ekranu; przesuwanie widoku na ekranie; zapisywanie i wywoływanie widoków), ustawienia rysunku (tworzenie 

nowego rysunku standardowego i opartego na szablonie, wykorzystanie kreatora do tworzenia nowego rysunku), 

współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe (współrzędne bezwzględne, kartezjańskie i biegunowe 

współrzędne względne, punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie, odległości kierunkowe  

z wykorzystaniem trybu ortogonalnego i biegunów), tworzenie geometrii dwuwymiarowej (rysowanie obiektów 

liniowych, tworzenie krzywych: okręgów, łuków i elips, obiekty wielosegmentowe – poliginie, tworzenie  

i wykorzystanie punktów), modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej (podstawowe narzędzia wyboru 

obiektów, wymazywanie obiektów, przesuwanie i kopiowanie, skalowanie i obracanie, praca z uchwytami 

obiektów), zarządzanie cechami obiektów (wprowadzenie do warstw, zarządzanie cechami obiektów i warstw,  

wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii, szerokości linii), techniki konstrukcyjne (odsuwanie i kopiowanie 

równoległe obiektów, ucinanie i wydłużanie, zaokrąglanie i fazowanie narożników, tworzenie tablicy obiektów,  

kopiowanie lustrzane, rozciąganie obiektów), obiekty tekstowe i ich style (teksty jednowierszowe, tworzenie  

i modyfikacja styli tekstowych, podstawy tekstów wielowierszowych, edycja tekstów, wyrównywanie 

wstawianych i modyfikowanych tekstów, znaki specjalne i ich kody, obiekty tekstowe a skala wydruku), 

wprowadzenie do wymiarowania (wymiarowanie odległości; wymiarowanie kątów; wymiary dla okręgów  

i łuków; odnośniki z opisami; tworzenie styli wymiarowania; wymiarowanie a skala wydruku), kreskowanie 
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(rodzaje i typy kreskowania: określanie obwiedni kreskowania; modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego 

cech), wprowadzenie do wydruku: wybór urządzenia drukującego i formatu strony; ustawienia obszaru wydruku; 

skala standardowa i skala użytkownika; wprowadzenie do styli wydruku). 

Czas trwania kursu: min. 20 godzin 

Grupa docelowa: 1 nauczyciel 

Termin kursu: planuje się realizację kursu w terminie oferowanym przez wykonawcę, nie później niż do 

20.12.2019 r.  

Miejsce kursu: miejsce wskazane przez wykonawcę  

Uzyskiwane dokumenty: certyfikat potwierdzający udział w kursie  

Informacje dodatkowe: koszty dojazdu uczestnika kursu po stronie zamawiającego 

 

2. AutoCAD poziom zaawansowany (Electrical) 

Program kursu winien zawierać minimum następujący zakres tematyczny:  

Zarządzanie projektem (właściwości projektu, właściwości rysunku, ramki i tabliczki rysunkowe), tworzenie 

schematów elektrycznych (prowadzenie przewodów, numeracja przewodów, strzałki źródła/celu), elementy 

schematów elektrycznych (wstawianie symboli,  wstawianie złączek, listwy zaciskowe, tworzenie obwodów 

użytkownika /kopiowanie, zapisywanie, przenoszenie obwodów/, tworzenie obwodów trójfazowych), 

edytowanie schematów elektrycznych (podstawowe operacje edycyjne wykonywane na schematach,  podmiana  

i aktualizacja bloków, narzędzia kontroli poprawności elektrycznej i rysunkowej, aktualizacja schematów), 

raporty schematów (tworzenie raportów, formaty raportów, umieszczanie raportów na rysunkach, zapisywanie 

raportów do plików), tworzenie schematów montażowych (wstawianie elementów schematów montażowych, 

zarządzanie i konfiguracja schematów montażowych, raporty schematów montażowych), tworzenie własnych 

elementów (tworzenie symboli za pomocą kreatora symboli, zarządzanie elementami menu schematów 

ideowych, zarządzanie elementami menu schematów montażowych), sterowniki programowalne (wstawianie 

sterowników PLC, edycja bazy danych sterowników PLC, używanie arkuszy w odniesieniu do sterowników 

PLC). 

Czas trwania kursu:  min. 15 godzin 

Grupa docelowa: 3 nauczycieli 

Termin kursu: planuje się realizację kursu w terminie oferowanym przez wykonawcę nie później niż do 

20.03.2020 r.  

Miejsce kursu: miejsce wskazane przez wykonawcę 

Uzyskiwane dokumenty: certyfikat potwierdzający udział w kursie  

Informacje dodatkowe: koszty dojazdu uczestnika kursu po stronie zamawiającego 

 

3. AutoCAD poziom zaawansowany (Stopień 2) 

Program kursu winien zawierać minimum następujący zakres tematyczny:  

Efektywna praca z zestawami wyborów (tryby wyboru; opcje wykorzystywane przy wybieraniu obiektów; 

tworzenie i wykorzystywanie grup; wybór cykliczny; filtrowanie obiektów i warstw), zaawansowane typy 

obiektów (tworzenie i modyfikowanie splajnów; zaawansowane zmiany polilinii; tworzenie i modyfikowanie 

regionów; tworzenie i zmiana multilinii), bloki i ich atrybuty (definiowanie bloków lokalnych i globalnych; 

tworzenie bibliotek bloków; wstawianie bloków i plików rysunków; redefiniowanie bloków i ich edycja w 

rysunku; tworzenie różnych typów atrybutów w blokach; wstawianie bloków z atrybutami; zmiana i zarządzanie 

atrybutami; kontrola nad wyświetlaniem atrybutów; wyciąganie wartości atrybutów z rysunku do plików 

zewnętrznych), rysunki odnośników zewnętrznych (dołączanie i nakładanie plików rysunków; zarządzanie 

ścieżkami plików odnośników; przycinanie odnośników zewnętrznych; indeksowanie wczytywanych warstw i 

obszaru odnośników; zarządzanie widocznością odnośników zewnętrznych; edycja odnośników; ustalanie 

odnośników w rysunku), obrazy rastrowe (wpasowywanie obrazów rastrowych do rysunku; przezroczystość i 

porządek wyświetlania; dostosowywanie widoku obrazu; zarządzanie ścieżkami plików obrazów; przycinanie 

obrazów rastrowych i wykorzystywanie ich obwiedni), praca na arkuszach: przestrzeń modelu a przestrzeń 

papieru; tworzenie nowych rzutni ruchomych; przycinanie kształtów rzutni; ustalanie skali i widoku rzutni i ich 

blokowanie; blokowanie warstw w poszczególnych rzutniach; zarządzanie kartami arkuszy; import arkuszy z 

innych rysunków), obiekty aplikacji zewnętrznych (zagnieżdżanie i łączenie obiektów aplikacji zewnętrznych; 

zmiana obiektów łączonych na zagnieżdżone; zarządzanie ścieżkami plików zewnętrznych i ich aktualizacją; 

zarządzanie widocznością plików zewnętrznych w rysunku), wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru: 

wymiarowanie skojarzone i jego brak; kluczowe dla wymiarowania w różnych przestrzeniach cechy styli; skala 

globalna elementów wymiary a skala jednostek wymiarowych; podstyle wymiarowe), elementy dostosowawcze 

programu (przełączniki startowe programu; wczytywanie i wykorzystywanie programów AutoLISP i ARX; 

tworzenie własnych makr – menu i paski narzędzi; wczytywanie pełne i częściowe menu użytkownika; 

tworzenie własnych rodzajów linii i kreskowania; tworzenie skryptów).  

Czas trwania kursu:  min. 20 godzin 
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Grupa docelowa: 1 nauczyciel  

Termin kursu: planuje się realizację kursu w terminie oferowanym przez wykonawcę, nie później niż do 

20.12.2019 r.  

Miejsce kursu: miejsce wskazane przez wykonawcę  

Uzyskiwane dokumenty: certyfikat potwierdzający udział w kursie  

Informacje dodatkowe: koszty dojazdu uczestnika kursu po stronie zamawiającego 

 

4. Autodesk Inventor (stopień 1) 

Program kursu winien zawierać minimum następujący zakres tematyczny:  

Tworzenie i praca z projektem w Autodesk Inventor, środowisko szkicowania 2D, środowisko szkicowania 3D, 

modelowanie części – wyciągnięcie proste, modelowanie części – wyciagnięcie obrotowe, otwory, szyk kołowy, 

modelowanie części – zwój, żebro, modelowanie części – wypukłość, po krycie bitmapą, modelowanie części – 

import brył i edycja bezpośrednia, modelowanie części – kształt swobodny, modelowanie części – import szkicu 

2D z AUTOCAD – szyk na długości krzywej, modelowanie zaawansowane – wyciągnięcia złożone, 

modelowanie zaawansowane – przeciągnięcia szkiców, praca w zespole – nadawanie więzów miedzy 

elementami, tworzenie instrukcji montażu lub demontażu – zapis do pliku wideo, konstrukcje blachowe, 

tworzenie własnych formatek rysunkowych w dokumentacji 2D, dokumentacja 2D 

Czas trwania kursu:  min. 21 godzin 

Grupa docelowa: 1 nauczyciel  

Termin kursu: planuje się realizację kursu w terminie oferowanym przez wykonawcę, nie później niż do 

20.12.2019 r.  

Miejsce kursu: miejsce wskazane przez wykonawcę  

Uzyskiwane dokumenty: certyfikat potwierdzający udział w kursie  

Informacje dodatkowe: koszty dojazdu uczestnika kursu po stronie zamawiającego 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
W ramach programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w perspektywie 

finansowej 2014-2020 jednym ze wskaźników rezultatu jest liczba osób, które uzyskały kwalifikacje. Jest to 

wskaźnik wspólny, który obowiązkowo monitorowany jest we wszystkich projektach EFS. Jest to również 

wskaźnik kluczowy w niektórych obszarach interwencji EFS np. w ramach projektów dotyczących aktywizacji 

zawodowej (priorytet inwestycyjny 8i – liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu) lub 

aktywizacji społeczno-zawodowej (priorytet inwestycyjny 9i – liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu). W przypadku takich 

projektów EFS, wskaźnik ten jest wymagany do spełnienia i brak jego realizacji może powodować 

niekwalifikowalność wydatków z tytułu zastosowania reguły proporcjonalności. Istotne jest więc, aby 

beneficjenci i instytucje uczestniczące w systemie wdrażania EFS rozumieli jak należy interpretować wskaźnik 

dotyczący uzyskiwania kwalifikacji w projektach EFS.  

Niniejszy dokument został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań 

Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie Raportu Referencyjnego. Odniesienie Polskiej 

Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji opracowanego przez 

Instytut Badań Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 64). Ma być odpowiedzią na liczne wątpliwości dotyczące interpretacji pojęć odnoszących 

się do uzyskiwania kwalifikacji w projektach współfinansowanych ze środków EFS.  

Materiał jest interpretacją Ministerstwa Rozwoju i jego rolą nie jest ogólne definiowanie kwalifikacji, ale 

wyjaśnienie, w jaki sposób mierzyć wskaźniki EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji. Opracowanie będzie 

obowiązywać do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i ujęcia w nim 

odpowiedniej liczby tzw. kwalifikacji rynkowych. Ministerstwo przekaże informację o terminie, do kiedy 

powyższe zasady będą miały charakter obowiązujący w kontekście realizacji projektów współfinansowanych  

z EFS, a od kiedy za kwalifikacje będzie można uznać wyłącznie te określone w Zintegrowanym Rejestrze 

Kwalifikacji.  

1. Pojęcie kwalifikacji  
Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji poza formalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, 

zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone  

w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.  

Zgodność z ustalonymi wymaganiami oznacza, że wymagania dotyczące efektów uczenia się (wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane są w języku efektów 

uczenia się. Ponadto, dla kwalifikacji powinny być również określone wymagania dotyczące walidacji, a proces 

nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikowania) powinien być objęty zasadami zapewniania jakości.  

Opisanie kwalifikacji za pomocą efektów uczenia się jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, pozwala  

w przejrzysty sposób przedstawić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób posiadających 

kwalifikację. Stanowi więc cenne źródło informacji dla osób planujących swoją ścieżkę rozwoju osobistego  

i zawodowego oraz dla pracodawców. Po drugie, podejście oparte na efektach uczenia się w centrum uwagi  

stawia osiągnięcia osób uczących się. Dzięki temu każda osoba – niezależnie od miejsca uczenia się i czasu 

poświęconego na uczenie się – może formalnie potwierdzić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

oraz przygotowanie do podejmowania określonych zadań. Po trzecie, rozwiązanie to umożliwia odniesienie 

kwalifikacji do jednego z ośmiu poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji1, a za jej pośrednictwem do Europejskiej 

Ramy Kwalifikacji. Ułatwi w ten sposób porównywanie ze sobą kwalifikacji funkcjonujących na krajowym  

i międzynarodowym rynku pracy.  

Efekty uczenia się dla danej kwalifikacji powinny zostać opisane w sposób zrozumiały dla osób 

rozpoczynających naukę, powinny być konkretne i jednoznaczne oraz możliwe do osiągnięcia. Ponadto muszą 

być mierzalne i możliwe do zaobserwowania oraz do zweryfikowania. Podczas formułowania wyrażeń 

opisujących efekty uczenia się pomocne jest korzystanie z czasowników opisujących czynności, działania, które 

potrafi wykonać osoba posiadająca daną kwalifikację. 

Przykłady efektów uczenia się: 
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Kwalifikacja  

 

Źródło informacji nt. 
kwalifikacji  
i efektów uczenia się  

 

Wybrane efekty uczenia się dla 
danej kwalifikacji  

Osoba ucząca się:  

Lekarz weterynarii Program kształcenia na studiach 

jednolitych magisterskich na kierunku 

Weterynaria 

- opisuje zasady żywienia zwierząt, 

układa i analizuje dawki pokarmowe  

- opisuje i wyjaśnia procesy 

metaboliczne na poziomie 

molekularnym, komórkowym  

-  wykonuje badania przed - i poubojowe 

oraz ocenia jakość produktów 

pochodzenia zwierzęcego  

 

Magister farmacji Program kształcenia na studiach 

jednolitych magisterskich na kierunku 

Farmacja 

-  opisuje wpływ środków 

dezynfekujących i antyseptycznych na 

drobnoustroje  

- wykorzystuje techniki biologii 

molekularnej w diagnostyce 

mikrobiologicznej  

 

Świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej 
Podstawa programowa edukacji 

wczesnoszkolnej w zakresie matematyki 

(klasy I-III) 

-  liczy w przód i w tył od danej liczby 

po 1  

- waży przedmioty używając kilogram, 

dekagram, gram  

 

Świadectwo dojrzałości (matura) 

 

Nowa podstawa programowa  

Geografia – liceum (zakres 

podstawowy) 

- wyjaśnia na czym polegają zmiany na 

rynku pracy w skali globalnej, 

regionalnej i wynikające z rozwoju 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych  

-  dokonuje oceny zjawiska uzależnienia 

produkcji energii na świecie od źródeł 

zaopatrzenia surowców 

nieodnawialnych, potrafi wyjaśnić 

twierdzenie „ropa rządzi światem”  

 

 

Przykłady zestawów efektów uczenia się i kryteriów ich weryfikacji, oparte na pilotażowych opisach 

kwalifikacji opracowanych w projekcie przygotowującym wdrożenia krajowego systemu kwalifikacji* 

Kwalifikacja Źródło informacji 

nt. kwalifikacji i 

efektów uczenia się 

Efekty uczenia się da 

wybranego zestawu 

danej kwalifikacji 

Kryteria weryfikacji 

przypisane danym 

efektom uczenia się 
Planowanie i realizacja 

animacji czasu wolnego  

(zestaw: Realizacja imprezy) 

Projekt kwalifikacji* Realizuje program imprezy - Dostosowuje sposób 

realizacji imprezy do 

oczekiwań i możliwości 

uczestników  

- Zapewnia świadczenia 

zastępcze w przypadku braku 

możliwości realizacji 

programu 
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- Sprawuje opiekę nad 

uczestnikami imprezy  

 

- Prezentuje procedury 

postępowania w sytuacjach 

niebezpiecznych  

- Stosuje przepisy prawa 

dotyczące zapewnienia 

uczestnikom imprezy 

bezpieczeństwa  

- Prezentuje różnorodne 

sposoby rozwiązywania 

sytuacji problemowych  

- Udziela uczestnikom 

imprezy niezbędnej pomocy 

zgodnie  

z obowiązującymi przepisami  

i zasadami etyki zawodowej  

Konserwowanie nadwozia 

pojazdów samochodowych  

(zestaw: Przygotowanie do 

realizacji usługi mycia i 

konserwacji nadwozia)  

Projekt kwalifikacji*  

 

Konsultuje z klientem 

zakres mycia i konserwacji 

nadwozia pojazdu  

 

- Określa zakres mycia  

i konserwacji nadwozia 

pojazdu  

- Przyjmuje zamówienie na 

usługę mycia i konserwacji  

Dobiera środki, urządzenia i 

technologie 

wykorzystywane podczas 

mycia i konserwacji 

nadwozia pojazdu  

 

- Dobiera technologię mycia  

i konserwacji poszczególnych 

elementów nadwozia pojazdu  

- Rozpoznaje lakiery 

stosowane na nadwoziach 

pojazdów  

- Rozpoznaje materiały  

z których wykonane są 

zderzaki, lusterka, listwy 

boczne  

- Dobiera urządzenia 

wykorzystywane podczas 

mycia i konserwacji nadwozia 

pojazdu  

- Dobiera środki stosowane do 

mycia i konserwacji nadwozia 

pojazdu  

Określa koszty wykonania 

usługi  

 

 

- Określa na podstawie 

cennika koszty mycia i 

konserwacji nadwozia 

pojazdu  

- Sporządza rachunek za 

wykonaną usługę mycia  

i konserwacji  

 
 

1  Polska Rama Kwalifikacji – opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających 

odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji. Kwalifikacje, które zostaną wpisane do Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji będą miały przypisany odpowiedni poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.   

* Projekty kwalifikacji przygotowane w ramach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych  

i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji na rzecz 

uczenia się przez całe życie". 

Walidacja to wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – efekty uczenia się 

wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja poprzedza certyfikowanie. Walidacja obejmuje 

identyfikację i dokumentację posiadanych efektów uczenia się oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań 

określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty 

uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od 

miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Walidację wieńczy podjęcie i wydanie decyzji, 

jakie efekty uczenia się można potwierdzić, jakie zaś nie.  
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Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny 

dokument stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji, w wyniku 

wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji 

zostały osiągnięte. W przypadku niektórych kwalifikacji walidacja i certyfikowanie są prowadzone przez różne 

podmioty (np. egzamin na prawo jazdy przeprowadza Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, natomiast 

dokument, tj. prawo jazdy, wydaje starosta powiatu). Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie 

kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym sektorze lub branży.  

Z uwagi na trwające prace nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, nie jest możliwe wskazanie 

pełnej listy instytucji certyfikujących oraz samych kwalifikacji. Za kwalifikacje należy uznać te, które są 

nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego oraz te nadawane przez organy władz publicznych  

i samorządowych, (np.: Urząd Dozoru Technicznego). Natomiast w zakresie pozostałych kwalifikacji ważnych 

dla rynku pracy, każda instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie (IP, IZ) decyduje o uznaniu danego 

dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na podstawie powyższych przesłanek (walidacji, 

certyfikowania, rozpoznawalności i uznawalności w danej branży). Właściwa instytucja powinna dokonać 

weryfikacji uznania kwalifikacji na etapie uzgodnionym z Beneficjentem. Sposób i etap dokonywania uzgodnień 

w zakresie uznania kwalifikacji powinien być określony przez właściwą instytucję w regulaminie konkursu lub 

w umowie o dofinansowanie. Dopuszcza się sytuację, w której wniosek o dofinansowanie nie precyzuje 

tematyki szkoleń (jest ona ustalana w trakcie realizacji projektu np. na podstawie IPD), wówczas beneficjent 

powinien zostać zobowiązany do dostarczenia właściwej instytucji (będącej stroną umowy) informacji 

stanowiącej podstawę do potwierdzenia uznania kwalifikacji, co do zasady przed rozpoczęciem szkolenia. 

Beneficjent projektu powinien zostać zobowiązany do dostarczenia informacji o podstawie prawnej lub innych 

uregulowaniach, które stanowią podstawę dla instytucji do przeprowadzenia procedury certyfikowania oraz 

uzasadnienie dla potwierdzenia rozpoznawalności certyfikatu w danym sektorze lub branży, w zakresie której 

wydane zostaną certyfikaty.  

Docelowym katalogiem możliwych do uzyskania w Polsce kwalifikacji będą kwalifikacje, które zostaną wpisane 

do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (o którym mówi ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji), dla 

których zostanie określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wpis kwalifikacji do ZRK będzie możliwy po 

spełnieniu określonych procedur (przygotowania opisu kwalifikacji, wymagań dotyczących walidacji oraz zasad 

zapewniania jakości). 

2. Możliwości uzyskiwania kwalifikacji  

a. Kwalifikacje nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego  
Podstawą prawną regulującą uzyskiwanie kwalifikacji są:  

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn.zm.),  

- ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365),  

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2012 poz. 7),  

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego  

w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 poz. 186).  

Kwalifikacje w zawodzie  

Uczniowie kończący naukę w zasadniczych szkołach zawodowych lub technikach przystępują do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodach (egzaminu zawodowego). Do tego samego egzaminu przystąpić 

mogą również uczniowie szkół policealnych, w których prowadzone było kształcenie zawodowe, osoby, które 

ukończyły naukę zawodu u rzemieślnika oraz uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego (jednej  

z pozaszkolnych form kształcenia). Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu 

nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie wybranej kwalifikacji. 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy może być organizowany zarówno przez publiczne jak i niepubliczne szkoły  

o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenia zawodowe, publiczne i niepubliczne placówki  

i ośrodki, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, jak również przez instytucje rynku 

pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy oraz 

podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. ustawy  

o systemie oświaty. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie prowadzą Okręgowe Komisje 

Egzaminacyjne  (OKE). (Wymogi dotyczące organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych reguluje 

Rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 

r.).  

b. Kwalifikacje nadawane poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz 

publicznych  
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Do tej grupy należą kwalifikacje nadawane przez ministrów, szefów urzędów centralnych, instytutów badawczo-

rozwojowych (m.in: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Instytut Spawalnictwa, 

Urząd Regulacji Energetyki, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) i innych podmiotów 

(np. izby rzemieślnicze, samorządy zawodowe). 

Podstawą prawną regulującą uzyskiwanie kwalifikacji są ustawy lub rozporządzenia, które regulują uzyskiwanie 

kwalifikacji zgodnie ze wspomnianymi wcześniej przesłankami (walidacja, certyfikacja).  

Przygotowanie zawodowe dorosłych  

Przykładem procesu prowadzącego do uzyskania kwalifikacji jest przygotowanie zawodowe dorosłych 

realizowane przez instytucje rynku pracy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001) przygotowanie zawodowe dorosłych stanowi formę praktycznej nauki zawodu 

dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowaną bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Ten 

instrument aktywizacji musi być realizowany zgodnie z programem przygotowania zawodowego obejmującym 

nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej oraz zakończyć się egzaminem potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodzie, egzaminem czeladniczym, mistrzowskim lub egzaminem sprawdzającym.  

c. Kwalifikacje rynkowe  
Do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji można wskazać przykłady kwalifikacji 

spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, które mają znaczenie w określonych środowiskach 

działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. 

Ponadto pomimo braku regulacji ze strony państwa polskiego, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla 

których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie 

międzynarodowym. Do takich kwalifikacji należą m.in.: 

 Kwalifikacje finansowe  

 

zyszenie Księgowych w Polsce);  

 

 

 

 

 

Association);  

ikat ogólnobankowy ECB EFCB (EBTN/SSKBP) (Warszawski Instytut Bankowy).  

 Kwalifikacje komputerowe/informatyczne:  

 

-Urzędnik;  

 CORE);  

 

 



 Kwalifikacje językowe  

Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment” - „Europejski System Opisu kształcenia 

językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”.  

Kwalifikacje zarządzania projektami:  
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Wykazane powyżej certyfikaty i kwalifikacje stanowią jedynie przykłady i nie należy ich traktować jako 

zamkniętej listy.  

3. Instytucje certyfikujące  
Przez instytucję certyfikującą należy rozumieć podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, 

spełniając wymogi określone w ustawie o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r., a w okresie przejściowym także 

podmiot, który spełnia podstawowe wymogi określone w ustawie o ZSK. Instytucjami certyfikującymi mogą 

być np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, 

organy administracji publicznej.  

Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i 

certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone). Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 

r. instytucje certyfikujące mogą przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych, 

instytucji szkoleniowych, które posiadają stosowne akredytacje, szkół. W przypadku upoważnienia instytucji 

walidującej do przeprowadzenia walidacji odpowiedzialność za prawidłowo przeprowadzany proces spoczywa 

na instytucji certyfikującej (Art. 47 ust. 3 ustawy o ZSK).  

W projektach realizowanych ze środków EFS można wykazywać wyłącznie kwalifikacje, których jakość 

gwarantują odpowiednie procedury i nadzór sprawowany przez konkretny podmiot. Aby zapewnić jakość 

walidacji i certyfikowania instytucje certyfikujące muszą zapewnić rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia 

od walidacji (Art.63 ust. 3 pkt 1 ustawy o ZSK).  

Przykłady instytucji pełniących role instytucji certyfikujących dla różnych kwalifikacji: 

Nazwa kwalifikacji INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA  

Kwalifikacje ze szkolnictwa zawodowego Okręgowe Komisje Egzaminacyjne 

Kwalifikacje rzemieślnicze Izby rzemieślnicze (Egzaminy przeprowadzają komisje 
egzaminacyjne przy izbach rzemieślniczych)  
 

ECDL Polskie Towarzystwo Informatyczne (Egzaminy 
przeprowadzają Centra Egzaminacyjne akredytowane 
przez PTI)  
 

Licencje lotnicze  

 

Urząd Lotnictwa Cywilnego  

Kwalifikacje w sektorze bankowym i finansowym  

 
Warszawski Instytut Bankowości  

 
Uprawnienia budowlane  

 
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa  
 

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji  

 
Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji  

 
Specjalizacje lekarskie  

 
Centrum Egzaminów Medycznych  

 
Dyplomowany księgowy  

 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (Egzaminy 
przeprowadzają Oddziały Okręgowe Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce)  
 

Trener Organizacji Pozarządowych  Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych  

Prawo jazdy (wszystkie kategorie)  

 
Starosta powiatu/Prezydent miasta (Egzaminy 
przeprowadza Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego)  
 

Obsługa i konserwacja urządzeń technicznych  

 
Urząd Dozoru Technicznego  
Transportowy Dozór Techniczny  

 
Instalator mikro- i małych instalacji OZE  

 
Urząd Dozoru Technicznego  

 
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci 
energetycznych  

 

Urząd Regulacji Energetyki  

 

Spawacz  Instytut Spawalnictwa  
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Wykazane powyżej instytucje certyfikujące i kwalifikacje stanowią jedynie przykłady i nie należy ich 

traktować jako zamkniętej listy.  
Informacje nt. instytucji certyfikujących osoby, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, można 

znaleźć na stronie internetowej www.pca.gov.pl (zakładka: akredytowane podmioty/jednostki certyfikujące 

osoby). Wykaz akredytowanych jednostek certyfikujących znajduje się również na stronie Rady Głównej 

Instytutów Badawczych (zakładka: Laboratoria Akredytowane/Wykaz akredytowanych jednostek 

certyfikujących).  

Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację na 

potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji 

Pytanie TAK NIE 

 

I. Uznawane kwalifikacje  

 

1. Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie?  

  

 

2. Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów 

zawodowych na podstawie ustawy lub rozporządzenia?  

  

 Urząd Dozoru Technicznego,  
Polski Rejestr Statków  

 
Rzecznik patentowy  

 
Samorząd Rzeczników Patentowych  

 
Adwokat  

 
Samorząd Adwokacki  

 
Marynarz  

 
Urząd Morski  

 
Inspektor dozoru jądrowego  

 
Państwowa Agencja Atomistyki  

 
Biegły rewident  

 
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów  

 
Logistyk  

 
Krajowa Organizacja Certyfikująca Europejskiego 
Towarzystwa Logistycznego (Egzaminy przeprowadza 
Instytut Logistyki i Magazynowania)  

 
Operator wózka widłowego  

 
Urząd Dozoru Technicznego lub  
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  

Agent ubezpieczeń  
 

Komisja Nadzoru Finansowego (Egzaminy 
przeprowadza Zakład Ubezpieczeń)  
 

Uprawnienie tankowania gazu LPG na stacjach 
paliw  
 

Transportowy Dozór Techniczny  
 

Tłumacz przysięgły  
 

Minister Sprawiedliwości (Egzaminy przeprowadza 
Państwowa Komisja Egzaminacyjna)  
 

Barman  
 

Stowarzyszenie Polskich Barmanów  
 

Operator żurawi wieżowych  
 

Urząd Dozoru Technicznego  
 

Operator urządzeń transportu bliskiego – podesty 
ruchome przejezdne  

Urząd Dozoru Technicznego  
 

Uprawnienie do wykonywania zawodu Siostry PCK  
 

Polski Czerwony Krzyż 

Elektryk  
 

Urząd Regulacji Energetyki  
 

Palacz kotłów CO  
 

Urząd Regulacji Energetyki  
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3. Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku 

(tzw. uprawnienia stanowiskowe) i jest wydawany po przeprowadzeniu walidacji?  

  

 

4. Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i 

certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym?  

  

Jeżeli co najmniej jedna z odpowiedzi jest twierdząca, dany dokument można uznać za potwierdzający 

uzyskanie kwalifikacji.  

Jeżeli na żadne z powyższych pytań nie udzielono odpowiedzi twierdzącej, należy przejść do pkt II.  

 

II. Warunki umożliwiające uznanie danego dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji  

 

1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia 

się?  

  

 

2. Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności 

funkcji?  

  

 

3. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny 

w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:  

-  co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub  

- związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/ sektorów?  

  

Jeżeli na każde z powyższych pytań z części II listy odpowiedź jest twierdząca, dany dokument można 

uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Formularz ofertowy  

                               

Realizacja kursów AutoCAD (poziom podstawowy i poziom zaawansowany) oraz kursu Autodesk Inventor  

dla  nauczycieli zawodu  Zespołu Szkół w Polkowicach 

w ramach  

projektu pn.: „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 

nr sprawy: OA.5600.1.131.2019.ZSP 

Wykonawca: 

1. Zarejestrowana nazwa, adres Wykonawcy: 

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

2. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę (zgodnie z informacją określoną w KRS, CEDG, 

umowie spółki cywilnej lub w pełnomocnictwie): …………………………………………………………………………… 

3. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym (imię, nazwisko, email, nr telefonu): 

………………………………………………………… 
 

4. Oferujemy wykonanie zamówienia, w zakresie i na zasadach określonym w Zapytaniu ofertowym, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia. 

5. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto* (* Usługi szkoleniowe są finansowane w 100% ze środków publicznych): 

 

w kwocie łącznej złotych: ………….....................................................................  

 

w tym  

Kurs AutoCAD poziom podstawowy (stopień 1) ……………………. zł brutto 

(w tym koszt jednostkowy……. zł brutto za 1 uczestnika) 

 

Kurs AutoCAD poziom zaawansowany (electrical)………………….. zł brutto  

(w tym koszt jednostkowy……. zł brutto za 1 uczestnika) 

 

Kurs AutoCAD poziom zaawansowany (stopień 2) ……………………. zł brutto 

(w tym koszt jednostkowy……. zł brutto za 1 uczestnika) 

 

Kurs Autodesk Inventor (stopień 1) ………………………. zł brutto  

(w tym koszt jednostkowy……. zł brutto za 1 uczestnika) 

 

6. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego 

określonymi w Zapytaniu ofertowym. 

7. Zapoznaliśmy się ze Zapytaniem ofertowym i  nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki  

w nim zawarte; 

8. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu ofertowym” 

są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

9. Oświadczam/-y, że przystępując do niniejszego postępowania w trybie zapytania ofertowego nie jestem/nie 

jesteśmy powiązany/powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 

(Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce, 
jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka  organu 

nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli). 
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10. Przystępując do niniejszego postępowania w trybie zapytania ofertowego oświadczam/-y, że wypełniłem 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1) 

wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu.* 

1) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

11.Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

12. Oświadczam, że spełniam warunki  udziału w postępowaniu, w  szczególności warunek dot. doświadczenia. 

Poniżej przedstawiam wykaz zrealizowanych usług potwierdzających spełnianie warunku doświadczenia: 

 

L.p. 

Przedmiot  

(należy wskazać rodzaje, zakresy (adekwatne do 

przedmiotu zamówienia) ilości kursów/szkoleń 

zrealizowanych przez wykonawcę)  

(dla każdego z kursów wymóg minimalny: realizacja 

min. 3 kursów w okresie 36 miesięcy od ogłoszenia 

zapytania ofertowego)) 

Data 

Wykonania  

 

Odbiorca 

Podmiot realizujący zadanie 

(zadanie realizowane samodzielnie przez 

Wykonawcę/inny podmiot, na którego wiedzy i 

doświadczeniu polega Wykonawca) 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

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

(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
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Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy  

w Polkowicach z siedzibą ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się pod adresem 

zs@zs.polkowice.pl bądź ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, w celu 

realizacji obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego; 

4) Pani / Pana dane osobowe udostępniane będą, podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla 

realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia 

technicznego i organizacyjnego oraz podmiotom którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu  

o regulacje ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

5) okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to okres wynikający z obowiązku archiwizacji 

dokumentów; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, o ile inne przepisy prawa 

nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;  

8) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania 

uniemożliwi Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych 

praw;   

9) Pani/Pana dane nie są  przetwarzane w sposób  zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani 

udostępnianiu do państw trzecich.  

 

Administrator Danych Osobowych 
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