
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

 

Rusiec, dnia 15.03.2023 r. 

ROZEZNANIE RYNKU  

 

Zamawiający: 

Gmina Rusiec 

ul. Wieluńska 35 

97-438   Rusiec 

Odbiorca: 

Zespół Szkolno-Przeszkolny w Ruścu 

ul. Wieluńska 33 

97-438 Rusiec 

Reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu Anetę Grabarz 

 

ZAPRASZA  do złożenia oferty 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

1.1. Nazwa  zadania: Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Zespole 

Szkolno –Przedszkolnym w Ruścu-Kurs terapii integracji sensorycznej. 
Przedmiot zamówienia stanowi część zadań projektu realizowanego przez Zamawiającego. Projekt 

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1.2. Zastosowanie przepisów: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w trybie rozeznania rynku 

określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020. 

2. Opis przedmiotu  zamówienia: 

2.1. Przedmiotem  zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu 

szkoleń  dla nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Ruścu. 
Przedmiot zamówienia stanowi część zadań projektu realizowanego przez Zamawiającego. Projekt 

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Kurs terapii integracji sensorycznej, dla 3K.Kurs on – Line 270 h 

2.3. Opis projektu:  

Celem głównym proj. jest dostosowanie 6 miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami w Oddziale Integracyjnym oraz zajęcia dodatkowe dla 116 dzieci 
(57dz.59 chł.), wśród dzieci objętych projektem w Publicznym Przedszkolu w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Ruścu poprzez przeprowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje 

kluczowe oraz zajęcia specjalistyczne dla dzieci i podniesienie kompetencji zawodowych wśród 
13 n-li (13K) a także zakup pomocy dydaktycznych do zajęć w terminie do 30.06.2023. 

2.4. Informacje  niezbędne do skalkulowania oferty. 

1. Zakres oferty winien obejmować: 

 a) Przygotowanie programów szkoleń- minimalny zakres obejmuje zał. nr 3,  
b) Szkolenia; 

c) Zapewnienie ćwiczeń lub materiałów pomocniczych uczestnikom szkolenia w języku polskim; 

d) Przekazanie nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia osobno zestawu materiałów 
szkoleniowych w postaci elektronicznej lub innej formie (jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania 

szkolenia); 

e) Zapewnienie sprzętu audio/video niezbędnego do zabezpieczenia szkolenia; 
f) Wystawienie certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika 

szkolenia. 

g) Prowadzenie list obecności. 

 h) Przeprowadzenie testów początkowych i końcowych lub diagnoz początkowych i końcowych, 
i) w przypadku przeprowadzenia szkoleń metodą zdalną zapewnienie niezbędnej platformy  

internetowej do ich realizacji. 
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ż. ZamavłiĄący wymaga, aby osoby prowadące musą posiadać wiedzę teoreĘczrrą i
prakĘczną z zakresu poszczsgólnych zajęć edukacyjnych i szkoleniołvych.
3. Za godzinę zajęć Z,alrławĘący rozumie godzinę lekcyjną tj. 45 minut.
4. Zamałviaiący nie dopuszcza możtiwą§ci składania ofert czę.§ciowych.
5. Zam:avłiający nie dopuszcza możłiwości składania ofeń wariantowych.
2.5. Nomenklatura wg Wspólnego SłownikaZamówień CPV:

800000004 - Usfugi edukacyjne i szkoleniowe
3. Termin i formaskl*dania ofert:
Oferty lnńeĘ składac do dnia 23-a3-2a23n do godziny 10:00, w Sekretariacie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Ruścu, za pośrednictwem pocńy, gońca lub kuriera lub za pośrednictwem maila:
ksiegowosc@sprusiec-p}- O ważncści ofer§ deeyduje data jej wpływu do Zamawiają§ęga.
4. Termin rcłtizacji:

Od udzięlenia zamówionia do 30.06.ż023r.
5. Opis obliczenin cen5,:
5,1. Cena oferty winaa być obliczona zgodnie z formularzern ofertowym stanowiącym załąsznik do
rozeznania.

Zamawiajryy ze zgadnie zart- 43, *st. t, pkt 29, lit. c rrstawy z dnia 11 marca 2004 r. o
poda&u od towmów i usług (tj. Dz. U. z2tż2 t- paz- 931,974,1137, 1301, 1488, 156l, ż180,2707 -)
jest zwolniony z podatku VAT za usfugi szkoleniowe.
S.Z.§Vykonawca z.obowiązany jest do sporądzenia Fomlułarza ofertovrego i określenia w nim ceny 7a
wszystkie elemenĘ zamówienia. Cena of€rty musi obejmowac całkorvity koszt wykonania przedmiotu
zamówienia oraz wszelkię koszty tawarzyszące (dojazĄ prrygotowanie do szkoleń i inne niezbędne
do prawidłowej rcńiracji przedmiotu zamówienia, platformę szkoleniową ię-).
5.3. Zamawiający oceni prawidłowe oferty wg kryterium najniższa cena.

6. Informacje na temat wykluczerria wykonawców:
6.1. W celu uniknięcia konfliktu intercsów zamówienie nie może być udzielone podrniotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z ZamawĘącyrrr.
6.ż. Przez powięania kapitałowe lub osobowe rozumie się wĄemne powiązania między
Zamawiajryym lub osobami upcważrionymi do zaciągania zcbowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu ZamawĘącego crynności złńęane z prrygctowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w społce jako wspłilnik spół*i cywilnej lub społki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałóvr lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego Lub zarząózającego, prokurenĘ pehomocnika,
d) pozostawaniu w związk* maĘe*skim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prosĘ, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6.3. Zgodnie z art 7 ust. 1 ,ust" Ustawy z dnia B.a4.ża22r. o szcrególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę araz słaĄcych cchronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. zż022r-. poz. 835) na podstawie którego wyklucza się:
1) wykonawcę arźlz uczestnika kor:kursrr *ymie*i*nego w wykazach określonych w r*zperądzeniu
765/20a6 irozpatądzsniu26%2ań albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrąygającej o zastosowaniu środką o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę oraz ucrestnika konkursr1 którego beneficjentem rzecrywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 mź}rca 2018 r. o przeciwdziałaniu prarriu pieniędzy oraz finansowaniu terroryz,rnu {Dz. |J. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w raryotądzsniu7652}a6 i
rozpołzĄdz§niu269/2014 albo wpisana na lisę lub ĘdącaĘkirx benefĘentem rzecrywislpm od dnia
24 lutego żł2ż r-, o ile została wpisana na lię na @stawie decyzji w sprawie wpisu na liĘ
rozstrzygającej o zastosowaniu środĘ o którym molila w art. 1 pkt 3 ww ustawy ;

3) wykonawcę oftrz uczestnika konkursu, k0orego jednostką daminującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
37 ustawy z dnia ż9 wrzęśnia t994 r. o rachunkorrorfui {Dz. U. z 2021 r. wz. 2l7, żl05 i 210ó) jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozpotądzeniu 765DOa6 i rozparądzenia
ż69EaU albo wpisany na lię lub ĘĄcy taką jednos&ą domirrującą od dnia 24 lutego 2a2żr., o 1le
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zostń wpisany na lisę na podstawie decyĄi w sprawie łpisu na lisę rozsttąlgajryej o zastosowaniu
środką o którym molila w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, jeśli zaistnieją pzesłanki określone \Ą, pkt 6.2.i
6.3.
6.4. Na potwierdzenie brak podstaw do wykluczenia Wykonawca składa uświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia.
7. Ochrona danych osobowych.
Obowiązek informacyjny RODO
Zgodniezaft. 13 ust. l i 2 i 14ust. l i?RazporząóznniaParlamentuEuropejskiego iRady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietrria 2a16 r. w sprawie ochrony osob fizycanych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozpuądznrlie o ochronie ćanych) (Dz. Urz. UE L 119 z04-a5.2016, sk- 1), dalej
,,RODO", informuję, ze:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespoł §z.kolno-Przedszkolny w Ruścu, ul.
Wieluńska 33,97438 Rusiec, zwarlyl-adalej róvrnież,,,Ądminiskatorsm" łub,,Zamawiającym".
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski. Kontakt z IOD pod adresem
email: iod.r.andrzejewski@szkcleniaprawnicze-com"pl / seMariat@sprusiec-p1, lub pisemnie na
adres Administratora.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w cęlu zwiryarrym z niniejszym postępovraniem o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego ł rczęnlanię rynku, tj. w
procedurze wyboru (w celu zaularcia umowy) i dalej w związ"ku z realizowaną umową -
napodstawie art.6 ust. 1 lit. b i c RODO zw. zustawą zdnia 23 kwietnia 1964r- Kodeks cywilny
oraz innymi aktami prawymi. Po ustaniu celu pierwotnego dane ĘĄ przetwarzane w celach
archiwalnycĘ kontrolnych na podstawie art. ó ust. 1 lit. c RODO \fl zw. z właściwymi przepisami
szczególnymi.
W prrypadku wyboru of€ay - dane Ędą również prusbłarzxle w celach łvypehiania oborviązków
prawnych ciąących na Administratorze mńęanych z rachunkowością podatkami, archivł'lzacją na
podstawie art. 6 ust. 1 lit- c RODO-
4) Odbiorcy danych - dane mogą zostać powierzele Ew" podmiotorn ącym na podstawie
odpowiednich instrurnentów prawnych (np. firma hostingową informaĘczną z zakresu ochrony
danych osobowych), atakżs udosĘpnione podmiotom, które zwracają się o udoĘpnienie danych w
Ębie ustawy o dostępie do informac.li publicanej; oĘanom władz7 publiczrej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub dziaĘące na zlecenie organów władzy publiczrej, w zakresie i w
celach, które tvyłikają z przepisow pcwszechnie obowiązującega prawa.
5) Dane csobowe ĘĄ przechow3rwan€, przez okres wyTnaga§y przepisami prawa. Na potrzeby
rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetvłaruŃ tak długo jak będziemy do
tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat licmnych od końca roku kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy. Nadto dane będziemy przechowywać przez okres przedałnienia
roszczsń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ara:z pfizez okres wymagany naszymi
przepisami archiwalnymi-
6) W odniesieniu do danych osobowych d"cyąie nie Ędą podejmowane w sposob zautoma§zowany,
stosownie do art.22 RODO.
7) Posiada Pan/Pani prawo:
a) na podstawie art- 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych PanilPana doĘcących, w
§m prawo do uzyskania kopii danych;
b) na podstawie ań 16 RODO pra\ro do Ędania sprostowania / uzłpełnienia danych
osobowych;
c) prawo do usunięcia danych - prz},sługuje w ramach i na warunkach określonych w
art.l7 RODO;
d) prawo ograniczenia przetwarzania - prrysfuguje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. l8 RODO,
e) prawo do przenoszerria danych osobowych - przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 20 RODO;
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f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec ptzntlłłarzania - przrysfuguje w rarnach przesłanek i na
warunkach określonych w art"Zl RODO, tj. w prrypadku gdy:
. zaistnieją przycryny związane z PaniPana szczególną sytuacją w przypadku prz*tvłarzania
danych na podstawie za&ania realizowanego w interesie publiczrrym lub w ramach sprawowania
włńzy publicznej przez Administratorą
. przsfiłłarzanie jest niezĘdne do celów wyłikających z prawnie uzasadnionych irrteresów
realizowanych przez Administratora lub przcz stronę tzecią z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec §ch interesow mają interesy lub podstawowe pfawa i wolności osoby,
któĘ dane doĘcz4 wymagające ochrony danych osobowych, w srczególności gdy osobą któĘ dane
dotyczą jest dzieckiem;
g) prawo do wniesienia skmgi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gĄl uana
Pani/Paą że przetwarzarńe danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepi§y RODO.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w postępowaniu,
jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy- Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w
postępowaniu i zawarcie urnowy.
Informacje dodatkowe z art- 14 RODO - obowiązek informaryjny względem osób firycanych,
których dane ą przekazane zamawiającemu i lCórych dane pośrednio pozyskał w cełu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publiczrego w niniejsz,yrn poĘpowaniu
Żraałopozyskania danych oraz kategorie tych danych:
Może ńarzyć się, ze przetllłarzamy PanilPana dane pomimo, iż nie uryskaliśmy ich bezpośrednio od
Państwa wyjaśniamy, iZ dane te zostały pozyskane od oferenta/drugĘ strony umowy (czyli podmiotu,
z któr}m Pan/Pani wspóĘracrrje), która to wskazała Panią/Pana {np. w umawią cfercie} jaka osobę
uprawnioną da reprezentĄi, kontaktu czy realizacji zamówierria.
Administrator danych moirc ptzetvtarzaó następujące kategorie Pani/Pana danych - dane zwykłe takie
jak imię i nazwisko, adres e-rnail, num€r telefonu; NIP, nazwa finny, siedzibą adres (w pr4ypadku
osób prowadących dzińa|ność gospodarcą), inne dane podane tylko w niezbędnym
zakresie do za,w arcial ręalizzcji umowy.
Podstawa pfa\łrrra przellłl amania danych
Państwa dane będą przetwarzane ńwnież w prawnie ,rzasadnionym irŃeresią o którym mov/a w art. 6
ust. 1 lit. f RODO, w celu naleĄltego przebiegu posĘpowanią a poaniej zawarcia i realizacji
pomiędzy stronami umowy w oparciu o ań 6 ust. 1 lit b RODO.
Pozostałe wymagane informacje (m.in. na tęmat administratorą przysfugujących praw), zostĄ
podane powyżej, w punktach 1-7.
Wykonawca jest zobowiązarry przekazać informacje związatre zprzstvłarzarlien darrych osobowych -
osobom flzycnlym, których danę osobowe zarrńeszcza w ofercie lub w inny spońb udostępnia
Zamawiającemu.

8. ZamawĘący zastrzqa sobie prawo:
- do unieważnienia postępołv ania fuz podania przyczyn,
- wezwania wykonawców óo złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień,

9. §posób Komunikaeii z 7,awawiaiącym:
1, W przypadku wysĘpienia pytań do rozemania rynku moimaje kierować mailem na adres:
ksie gowosc@ -sprusiec.pl
2. Treśó pytań doĘczą*yrh tgaezllallria rynku wraz z wyjaśnieniami Z,alttawiającego Ędzie
opublikowana na sffonie www-zsprusiec.pl.

l0.Warunki rapłaĘ: Rozliczenie finansowe z Wykcnawcą nastąpi na podstawie protokołu odbioru
usłu5 w terminie t4 dni od otrzymaniaprzszZ,amawtąącego poprawnie sporządzonej faktury.

ll.Zamasviający zaskzega'sobie prawo do unieważnienia postępowania bęz podania przycryn.
l2.Zamaw ialący przewiduje:

,l2.l.Poprawę orryłek rachunkowych, pisarskich i innych niepowodujących niezgodności oferty z
opisem pruedmiotu zamówienia

l2-ż-iMożLiwaść Ądatliawyjaśnień w stosunku do wykoławców co do tn§ci złożonych oferĘ
1 Z.3.Wezwanie do uzupe,łnienia dokumentów.

13. I}o formulalza afer§l naleĘ zaĄcayó:
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t) PeŁromocnictwo do @pisania oferty w pr:zypadk, składania ofe4y przez pełnomocniĘ

wskazujp na unocomnie do słdndaaia o§riadczeń uroli w przedmiotowym
postępowaniu" Trqść rdzielonego pefonmocnictrra powinna wprost wskaz5nvać na
tntocowanie do składania oświadczeli materialno pravmych w imierriu mocodawcy.

ż} &świadczenie o braku podstaw do wykluczenia-

W zalączeniu:
1. Formulaa oferty* hłącznik nr l.
2. Oświadcze,lrie o braku podstaw do urykluczenią
3. Program szkolenia.

j:rlr^' |r**- Przedszkoln"v 
w R uścu

,ll;;j.[ffilŁffilffiilii
-l-

espołu .9*:ff&".T§żko 
l n e g o

\T'b*1,
mgrAneta Grabhrz
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