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Rusiec, dnia ż3.0ż.2023 r.

RozEzNAl{IE RYNKU

Zamawiający:
Gmina Rusiec
ul. }Yieluńsk,35
97-438 Rusiec
Odbiorce:
Z€§p,ńł §zkolno - Pnedszkolny w Ruścu
ul. Wielulńska33
97-438 Rusiec
Reprezentowana pmez Dyrekora Zespolu §zkolnePnedszkolnego w Ruścn Anetę Grabarz

ZAPRA§ZA do doźrcnin oferty

1. Przedmiot zamówienia:
l.l.Nazwa zńania: Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Publiczrrym Przedszkolu w Zespole

Szkolno -Przedszkolnym w Ruścu.
Przedmiot zamówienia stanorłłi c.ąść zńńprojeldu realizowanego prlnzZamawiającego. PĘekt
jest współfinansowany przezUnię EuropejsĘ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

l.2.Zastosowarrie przepisów: Zgodnie zut-2 ust- 1 pkt 1 ustaury z dnia 11 rłrrześnia 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz" U. z2022 r.poz. I7L0 zŃźn" złrr.}, w Ębie tnzsmarłia rynku
określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójłości na lata Ża14-
202a.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zarrrówienia jest usfuga polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu
szkoleń dla nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Zespole Sd<olno -Przed§zkolnym w Ruścu.
Przedmiot zamówienia stanowi cąśó zadńprojektu realizowanego przezZamauliającego- PĘekt
jest współfinansowarry przez Unię EwopejsĘ ze środków Europejskiego Fułduszu Społecznego.
2.2.Szezegcłłowy opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zad,-3 rcalizowane Ędą nasĘpujące sz&olenia doskonalące dla naucąycieli:
1) Szkolenie Pracazdzieckienr ze Specjalnymi Potrzcbarni Edukacyjnymi 1s., 10h dla 6K. Kurs
w przedszkolu.
2) Kurs "terapia ręki" I st.10 h, II st.6 Ł dła 4K.Kursłvyjazdowy.
3) Kurs terapii integracji serrsoryczrrej, dla 3K-Kurs on - Line 270 h
4) Kurs biofeedback I st- 45 h, II st.41 lu dla 3K- Kurs wyjazdowy.
23. Opis projektu:
Celem głównym proj- jest dostosawarrie 6 mĘsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z
niepeŁrosprav*nościami w Oddziale lrrtegracyjnym oraz zajęia dodatkowe dla 116 dzieci
(57dz.59 chł.), wśńd dzieci objętych pĄektem w Publiczrrym Przedszkolu w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Ruścu poprzez przeprowadzenie ra1ęx dodatkowych rozwijających kompetencje
kluczowe oraz zajęia specjalistycłre dla dzieci i podniesienie kompeterłcji zawodowych wśród
13 nli (13K) atakżp zakup pomocy dydaktycznych do zajęć wterminie do 30.06.2023.
2.4. Informacje niezbędne do skalkulowania oferĘ.
1. Zakres of€rty winięn obejmowac:
a) Przygotowanie progrłmów szkoleń,
b) Szkolenią
c) Zapewnienie ćwiczeń lub materiałów pomocniczych uczestnikom szftolenia w ję"yku polskim;
d) Prznkazartie nieodpłatnie każdęmu uczestnikovri szkolenia osobno zestawu materiałów
szkoleniowych w postaci elektronicznej lub innej forłnie (iezeli jest to nieńędne do aealizorrania
szkolenia);
e) Zapewnienie sprzętu audio/video niezbędnego do zabezpieczenia szkolenia;
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f) Wystawienie cerlyfikafulzaświńczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego
szkolenia"
g) Prowadzenie list obecności.
h) Przeprowadzenie testów pocątkowych i końcowych lub diagnoz pocątkowych i końcowych,
i) w prrypadku przeprowadzenia sz.koleń metodą zdalną zapewnienie niezĘdnej platformy
internetowej do ich realizacji.
ż. Zamawiający wymagą aby osoby prowadące mu§ą posiadać wiedzę teore§lczrrą i
praktyczną z zakresu poszczególnych Ąęc edukacyjnych i szkoleniowych-
3. Z,amawiają§y wpnagą aby szkolenia były przeprowadzone na podstawie zatwierdzonych przsz
Zamaułiającego programów szkolenia (szkolenia dla naucrycieli).
4. Za gadinę 7Ąęć Zamawiający rozumie godzinę leltryjną tj - 45 minut.
5. Zamawiający dopuszcza możliwŃć skł*danir ofeń cz$ciowych. 7ąmawiłjąey nie
ogranicza liczby części, na które wykonawca możr złoĘó oferĘ
6. Z,arnawiający nie dopuszeza możliwości składania ofert wariantowych.
2.5. Nomenklafura wg Wspólnego SłownikaZamówień CPY:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2.6. Miejsce realizacji z,amówienia: Z,es@ł, Szkolno - Przedszkolny w Raścu (szkolenie nr 1) lub
kursy wyjazdowe albo online.

3. Termin i forma slrłłdania ofeń:
Oferty należy składać do dnia a3.a3-2§23r- do godziny l0:0O w Sekretariacie w Zespole §zkolno-
Przedszkolnym w Ruścą za pośrednictwem ryĄ; gońca lub kurięra lub za pośdnictwem maila:
ksie gowosc@zsprusiec.pl-
4. Termin realizacji:

Od udzielenia zamówienia do 30.06.ż023r.
5. Opis ob§czenia ceny:
5.1. Cena oferly winna być obliczona zgodnie z formulalzem ofertowym sta*owiącynr załąoznik do
rozszrtania.

ZamańĄący oświadczą ze zgodnie z a* 43, ust. 1, pkt 29, lit- c ustarły z dnia 1 1 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usfug (tj. Dz. U. z2O2ż r. poz- 93. ,974,1137, 1301, 1488, l561, 2180,2707.)
jest zwolnicny z podatku YXT zausługi sz&oleniowe.
5.2.Wykonawca zobowiązany jest dc sporądzenia Formularza ofeńowego i określenia w nim ceny za
wszystkie elemerrty zamówienia dla częś*i na któą składa ofeńę. Cena ofeĘ musi obejmować
całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarry§ące (dojazd,
przygotowanie do szkoleń i inne niezb@ne do pmwidłowej realizacji przedmiotu zamówienią
platformę szkoleniową Ę.).
5 -3 . Zarnawiaiący oceni prawidłowe oferty wg kryterium najnizsza cena dla kazdej z częściosobno.

6. Informacje na temat wykluczenia wykonawców:
6.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może byó udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Z,arnawiająqyfn.
6-2- Przez polviązania kapitałovre lub osobowe rozumie się wĄemne połviązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Z,amawiającego lub
osobami wykonującymi w imięniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
PrzeProwadzeniem procedury wyboru \Yykonawcy a Wykonawcą polegająqe w szczególności na:
a) uczeshriczeniu w społce jako wspólnik społki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji cźonka organu nadzorczego lub zatądzającegą prokurenĘ pełnomocnika,
d) pozostawaniu w zlliązki małżeńskim, w stosunku potri*ieastwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienią opieki lub kurateli.
6.3. Zgodnie z att7 ust. 1 ust. Ustałvy z dnia B-a4-2022r. o szczngólnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz sfuĘcych cchronie be4pieczeństwa narodowego
(Dz.U. z2022r.. poz. 835) na podstawie którego wyklucza się:

fl ffi,**,-
url.rń(itura

tódzkie Unia Europejska
fu lotą.j(l rundus lpot$tny §

uczestnika
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1) wykonawę oraz uczęstnika konkursu w3rmienionego v wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2aa6 iroąorządrcnlu269l20l4 alh wpisanego na lisę na@stawie decyzjiw sprawie wpisu rra

listę rozsrrygając§j o zastosowaniu środką o kńrym mowa w arŁ 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę ottlzuczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 nxrrca 2018 r. o przeciwdzi,ałaniu praniu pieniędzry oraz finansowaniu terror5rzrru (Dz- U. z
2022 r. paz. 593 i 655) jest osoba wymieniorra w wykazach określonych w rozporządzęniu765l2a06 i
rozpav$zeniuż69/2a1,4 albo wpisana na lisę lub Ęąca takim beneficjentem rzecrywistym od dnia
24 lutego 2022 r., o iłe została wpisana na lisę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na łię
rozstrrygającłj o zastosłrwaniu środką o którym mo}ya w art. 1 pkt 3 ww. ustawy ;

3) wykonawcę arazuczesblika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.3 ust. i pkt
37 ustawy z dnia 29 wrzęśnia |994 r. o rachunkcwości (Dz- U. z 2ł2l r. poz. ż|7, 2105 i 2106) jest
podmiot wymieniorry w wykazach określonych w rozporądzeniu 76512S06 i rozporądzeniu
269/201,4 albo wpisany na liĘ lub będący taką jednosĘ dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
zostń łvpisany na lisę na podstawie decyąii w sprawie wpisu na listę tolsfrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 łvw. ustawy.
Zamawiający wyklucąy z postępowania wykonawcę, jeśli zaistnieją przesłanki określone w pkt 6,2.i
6.3.
6.4. Na potwierdzenie brak podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia.
7. Ochrona danych osobwych.
Obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie zart.13 ust. l i2 i 14ust. 1i2RozporądzeniaParlamerrfuEuropejskiego iRady(UE)
ż0161679 z dnia 27 kwietnia ż016 r- w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego takich danych oraz uchylełia dyrekrywy
95l46/WE (ogólne rozporądzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 za4.05.ż016, str. 1), daĘ
,,RODO", informuję, ze:
1) Adminishatorem Pństwa danych osobowych jest Zespół §zkolno-PrzedszkoĘ w Ruścu, ul.
Wieluńska 33,97438 Rusiec, nłany/-adalej również,+Ądministratorem" lub ,,Zamawiająsyd'-
2) W sprawach z zakresu ocfuony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ocfuony Danych (IOD)- Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski. Korrtakt z IOD pod adresem
email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl / sekretariat@zsprusiec.pl, lub pisemnie na
adres Administratora-
3) Dane osoborrp Ędą przetwarzane rr celu związanym z niniejsrym poĘpowaniem o udzięlenie
zamówienia publicanego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego l rozemanie rynku, tj. w
procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową -
napodstawieart.6ust. 1lit. b i cRODOzw. zustawązdnia23 kwietnia 1,964l Kodekscywilny
oraz inn5rmi aktami prawymi- Po ustaniu celu pierwotnego dane Ędą przetwarzane w celach
archiwalnych, kontrolnych na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w z*t- z właściwymi przepisami
szczególnymi.
W przypadku wyboru ofeĘ - dane będą również przetwarzane w celach wypeŁriania obowiązków
prawnych ciąĘcych na Administratorze złlięarłych z rachunkowością podatkami, archiwizacją na
podstawie ań. 6 ust. l lit. c RODO.
4) Odbiorcy danych - dane mogą zostać porvierzone Łw. podmiotom przetwarzającym na podstawie
odpowiednich insfumenńw (np- firrna hostingową inforrnatycaną z zakresu ochrony
danych osobowych), a taUze udosĘpnione podmiotom, które złnacĄą się o udostępnienie danych w
Ębie ustawy o dostępie do informacji publicznej; organom władzy publiczrej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie arganóvr władzy plbliczrrej, w zakresie i w
celach, które wynikają z puepisów powszechnie obowiązują§ego pftrwa.
5) Dane osobowe ĘĄ przechow)rwane, przez okres łĘmagany przepisami prawa. Na pofrzeby
rachunkowości oraz ze względów podatkowych, Ędziemy je przetwarzać tak dfugo jak będziemy do
tego zobligovrarri prrepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy. Nadto dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia
roszczeń, zgodnie z obowiązującyfiti przepisami prawa aruz pt7§z okres wymagany nasrymi
przepisami archiwalnymi-
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6) W odniesieniu do danych osobowych decyąie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO"
7) Posiada PanlPani prawo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo doĘpu do darrych osobowych Pani/Pana dotycących, w
tym prawo do uzyskania kopii danych;
b) na podstawie art. t6 RODO pfawo do Ędania sprostowania / uzupełnienia danych
osobowych;
c) prawo do usunięci;a danych * pr4ysfuguje rx rarnach i na warunkach określonych w
art. |7 RODO;
d) prawo ognrriczenia przetvlarzartia - przysługuje w ramach przesłarrek i na warunkach
określonycb w art- 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych - przysfuguje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art.20 RODO;
0 pfawo wniesienia sprzeciwu wobec przstwarzania - przysługuje w ramach przesłanek i na

warunkach określonych w art.żl RODO, tj. w prrypadku gdy:
. zaistnieją ptzyczyny złłięanrre z pani/pana szczegóĘ sytuacją w prrypadku ptrntułarzania
danych na podstawie zedania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicarej przez Administratora,
. ptzehllarzanie jest niezĘdne do celów wyniĘąpych z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych prznz Administratora lub przez s$onę blzscią z wyjątkiem sytuacji, w których

charaktęr wobec tych interesow mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotycą,wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osobą któĘ dane
dotyczą jest dzieckiem;
g) prawo do wniesierria skargi do Prezesa Urzędu Ochrorry Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Paą że przetułarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycących narusza przepisy RODO.
8) Podanie danych osobowych jest dobrołroolne, j€dnak konieczne w celu udziału w postępowaniu,
jest warunkiern zawarcia i realizacji umovry. Niepodarrie danych uniemożliwi wzi9cie udziału w
postępowaniu i zaw arcie umo\ily.
Informacje dodatkołve z art. 14 RODO - obovriązek informaryjny względem osób fizyeanych,
których dane ą zamawiającemu i których darre pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejsrym poĘpowaniu
Źrdała poryskania danych oraz kategorie Ęch danych:
Moż:e zdarryć się, że przetwarzamy Pani8ana dane pomimo,iżnie uzyskaliśnry ich bezpośrednio od
Pństwa wyjaśniamy, ż dane te zostaĘ poryskane od oferenta/drugiej strony umowy (czyli podmiotu,
z którym Pan/Pani wspołpracuje), która to wskłzała Panią/Pana (np. w umowie, ofercie) jako osobę
uprawnioną do reprezentacji, kontaktu czy realiĄi zmlówierria.
Administrator danych możs prrstwarzać nastęujące kategorie Pani/Pana danych - dane zwykłe takie
jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; NIP, nazwa fi*y, siedzibą adłes (w przypadku
osób prowadzących działalność gospodarcą), inne podstawowe dane podane §lko w niezbędnym
zakresie do zawarcia/ręalizacji umowy.
Podstawa pra\yrra przetwarzania danych
Państwa da"e Ędą przetwazane również w prawnie uzasadnionym interesią o którym mowa w art. 6
ust. 1 lit. f RODO' w celu naleĄńego przebiegu posĘpowanią a poznĘ zawarcia i realizacji
pomiędzry stronami umoury w oparciu o art. 6 ust. t lit. b RODO.
Pozostałe wymagane informacje (m,in. na tęmat administratora, przy§hgujących praw), zo*aĘ
podane powyzej, w punktach 1-7.
Wykonawca jest zobowiązagry przekazaó informacje zlłłiązal;te z przetwarzartiem danych osobowych -
osobom flzyczrtym, których dane osobowe zarńeszsza w ofercie lub w irmy spońb udostępnia
Zamawiającemu-

8. Zamawiający zastrzegł sobie prawo:
- do unieważrienia postępowania bzpodania Wzyczytą
- węzwania wykonawców do złoźrnia dodatkowych wyjaśnień lub uzupekrień,
- popralyy omyłek pisarskich i rachunkowych.
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9. §po§,ńb Komunikacji z Zamaxieją§ym:

1. W prąypadku wy$ąpienia pYań do roremania rynku możra je kierować mailem na adręs:
ksiegowosc@zsprusiec.pl
?- Rozeznanie r5łnku oraz treść pytan dotycących razearanił rynlru -wraz z wyjaśnienianri
Zamańająsego Ędzie opublikowana na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu:
www.zsprusiec.pl.

l0.Wanrnki zapłaĘ: Rozliczenie finansowe z Wykonawcą naĘpi na podstawie protokofu odbioru
usług w terminie 14 dni od otrąrmaniaptrszZ.amawiającrego popr:awnie sporądzonej faktury.

ll.Zamawiający zastzega sobie prawo do rnrieważnienia postępowania bez podania prryczyn.
l2.Zamawiający przewiduje:

l2.1.Poprawę ornyłek pisarskich i innych niepowodują§ych niezgodności oferty z
opisen przedmiotu zamólrienia

12.2.Mozliwo# Ędania wyjaśnień w stosunku do wykonawcółv oo do treści źoźnnych ofeĄ
1 2-3.Wezwanie do uzupehienia dokumentów.

13. Do formulana oferty naleiry rałączyóz
l) Pełncmocnictwo do @pisania af,erty w przypadku składania ofeĘ przez pehomosniką

wskazujące na umocowanie do składania oświadczcń woli w przedmiotowym
postępowaniu. Tre*i udzielonego pekrom,ocnictwa połvinna urprost wskaąrwać na
umocowanie do składania oświadczeń materialno w imieniu rno§dawcy-

2> Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

W załączeniu:
1. Formularz oterty - Za@znik nr l.
2. Oświadczenie o braku pdstaw do wykluczenia

Zespół §zkolno-Przedszkolny w Ruścu

97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 33
pow. Bełchatów, tel./fax (43)676 60 21

-1-

DYREKToR
Zespołu Szkolnq-Pzedszkolneoo

- Tłr9b*łq""jo,
mgrAne{A Grabarz

GMlNA R.tJslEc
ul. Weluńska 35
97438 Ruslec

NlP 769_20$00ó7
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