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Wałbrzych, 27.09.2021r.  

 

Rozeznanie rynku – zamówienie  na  

na  opracowanie 3 stanowisk/wniosków w następujących obszarach tematycznych: 

1. Wniosek w sprawie dostosowania przepisów dotyczących kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych do zróżnicowanych potrzeb współczesnego rynku pracy 

zarówno pod względem form kształcenia, jak i podmiotów mogących uczestniczyć jako 

wykonawcy w kształceniu ustawicznym. 

2. Wniosek w sprawie potrzeb kadrowych (umiejętności i kwalifikacje pracowników) firm 

działających w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji i ewentualne 

rekomendacje w zakresie uwzględnienia wsparcia dla tych firm np. z EFS na przykładzie 

Dolnego Śląska. 

3. Wniosek w sprawie uwzględnienia wsparcia na kształcenie ustawiczne w nowym 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego(rekomendacje) 

zaplanowanego do realizacji w ramach projektu „Rzecznictwo interesów pracodawców jest 

dla nas ważne” dofinansowanego z EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś 

priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 

2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia 

do potrzeb rynku pracy. 

 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Dolnośląscy Pracodawcy  
 
e-mail: biuro@dp.org.pl 
strona internetowa Zamawiającego: www.dp.org.pl 
 
Dane do kontaktu w sprawach związanych z zapytaniem:  
Katarzyna Kiek, tel. 662 231 890, mejl: biuro@dp.org.pl 

2. Określenie trybu zamówienia 
 
rozeznanie rynku  



 
 

 
 

 

St
ro

n
a2

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia  

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

Od dnia podpisania umowy do 30.11.2021r.   

Oferta powinna uwzględniać łączny koszt realizacji usługi. 

5. Opis warunków jakie musi spełniać wykonawca:  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki:  

a. posiadają doświadczenie w przedmiocie zamówienie, 

b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia, 

c. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, 

d. nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa,  

e. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne,  

f. nie są powiązane osobowo i/lub kapitałowo z Zamawiającym. 

g. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wypracowywaniu rozwiązań 

dotyczących obszarów: rynku pracy i/lub edukacji, tzn. stworzył lub 

współtworzył w ostatnich 5 latach minimum 2 rozwiązania/modele w obszarze 

rynku pracy i/lub edukacji. 

Skład zespołu opracowującego wnioski/stanowiska 

Ekspert  ds. rynku pracy – min. 1 osoba 

Ekspert  ds. edukacji - min. 1 osoba 

Ekspert ds. funduszy unijnych - min. 1 osoba 
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Eksperci, o których mowa powyżej powinni posiadac wykształcenie wyższe i min. 3 

letnie doświadczeie we wskazanych obszarach. 

6. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta przygotowana przez Wykonawcę ma składać się z formularza oferty, w którym należy 

zawrzeć:  

a. dane teleadresowe firmy/osoby fizycznej wraz ze wskazaną osobą do kontaktu 

w sprawie oferty (wraz z numerem telefonu i e-mailem osoby kontaktowej), 

numerem NIP oraz REGON-em firmy; 

b. dokumenty potwierdzające doświadczenie; 

c. wycenę zamówienia: netto i brutto (z uwzględnieniem wszystkich kosztów  

i należnych podatków).  

d. oświadczenie o niekaralności; 

7. Miejsce oraz termin składania ofert. 

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną  - skany podpisanych dokumentów lub dostarczyć 

w inny sposób  za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie albo 

w innym zamkniętym opakowaniu na adres korespondencyjny zleceniodawcy Dolnośląscy 

Pracodawcy ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno - Zdrój, opatrzywszy następującymi 

informacjami: 

1) Pełna nazwa i adres Oferenta, 

2) 2.20 Kształcenie ustawiczne – Stanowiska  

Datą wpływu Wniosku jest dzień dostarczenia go do siedziby Zleceniodawcy.  

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 11.10.2021r. , godz. 12.00 

8. KLAUZULA RODO dotyczy danych osobowych osób fizycznych 
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1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dot. przetwarzania danych związanych  

z postępowaniem w formie zapytania ofertowego 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), dalej „RODO”, informuje, że: 

1.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dolnośląscy Pracodawcy z siedzibą w 

Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 10 8, NIP 886 204 99 88, KRS 0000154556, w 

jego imieniu Prezes Zarządu;  

1.2.Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować 

pod adresem: biuro@dp.org.pl, tel. +48 662 231 890;  

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem; 

1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na podstawie 

odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty, 

którym dane, po uprzednim ich zanonimizowaniu, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.). 

1.5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi  

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, 

regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.  

1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają udzielenie 

zamówienia publicznego. 
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1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

1.8. posiada Pani/Pan: 

a) − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych*; 

c) − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

d) − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

1.9. nie przysługuje Pani/Panu:  

a) − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) − na podstawie art. 21 RODO nie służy prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

UWAGI: 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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8. ZAŁĄCZNIKI : 

1. Wzór formularza ofertowego 
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Załącznik nr 1 

………………………….. 

Miejscowość, dn. 

 

FORMULARZ OFERTY   

Wykonawca  

adres  

nr telefonu  

adres e-mail  

REGON:          NIP:    -    -   -   

PESEL  

           

 

W nawiązaniu do rozeznania rynku  z dnia 27.09.2021r.  na  opracowanie 3 

stanowisk/wniosków w następujących obszarach tematycznych: 

1. Wniosek w sprawie dostosowania przepisów dotyczących kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych do zróżnicowanych potrzeb współczesnego rynku pracy 

zarówno pod względem form kształcenia, jak i podmiotów mogących uczestniczyć jako 

wykonawcy w kształceniu ustawicznym. 

2. Wniosek w sprawie potrzeb kadrowych (umiejętności i kwalifikacje pracowników) firm 

działających w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji i ewentualne 

rekomendacje w zakresie uwzględnienia wsparcia dla tych firm np. z EFS na przykładzie 

Dolnego Śląska. 

3. Wniosek w sprawie uwzględnienia wsparcia na kształcenie ustawiczne w nowym 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego(rekomendacje) 

przedstawiam swoją ofertę: 
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Całkowita cena za realizację całości zamówienia wynosi:  

Cena netto w zł  

Cena netto słownie w zł  

Stawka VAT   

Wartość VAT w zł   

Wartość vat słownie  

Cena brutto w zł   

Cena brutto słownie w zł   

 

 

Pieczęć 

 

 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w trybie rozeznania rynku   oświadczam, że: 

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu to jest:  
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a. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

b. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,  

c. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia,  

d. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

e. nie jesteśmy powiązani osobowo i/lub kapitałowo z Zamawiającym. 

2. Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia.  

 

 

…………(Pieczęć) ………….                                   ………….…(Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)…………. 

Załączniki:   

1. Dokumenty potwierdzające wymaganą wiedzę i doświadczenie 

 

 


