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Katowice, 26 listopada 2021 r.  

  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2021/T010 

na przeprowadzenie zewnętrznych szkoleo certyfikowanych z zakresu 

programowania sterowników SIMATIC S7 dla studentów  

Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach  

 

Zamówienie publiczne jest współfinansowane w ramach projektu pn. „Inwestycja w rozwój 

atrakcyjnych zawodów dostępnych w przemyśle motoryzacyjnym dla studentów Wyższej Szkoły 

Technicznej w Katowicach poprzez realizację programu rozwoju praktycznego dla studentów 

kierunków mechatronika, grafika”  Projekt POWR.03.01.00-00-T010/17 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu paostwa w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i Rozwoju, Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 

I. TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Do 8 grudnia 2021 r. 

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach  

ul. Rolna 43  

40-555 Katowice  

NIP: 6342513160, REGON: 278168801  

Strona internetowa: www.wst.pl 

 

III. OSOBA DO KONTAKTU PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO  

Oliwia Piecuch 

Specjalista ds. realizacji projektów  

e-mail: power@wst.com.pl 

tel. 32 60 72 415  

Strona internetowa: www.wst.pl 

 

IV. KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU  

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa drogą pisemną za 

pośrednictwem:  

http://www.wst.pl/
mailto:power@wst.com.pl
http://www.wst.pl/
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1) poczty tradycyjnej -  wszelkie dokumenty, wnioski oraz pytania należy kierowad na adres: 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, z dopiskiem na kopercie: 

„Dot. zapytania nr 01/11/2021/T010 – Szkolenie SIMATIC S7 w projekcie MOTO”; 

2) poczty elektronicznej -  wszelkie dokumenty, wnioski oraz pytania należy kierowad na adres 

mailowy: power@wst.com.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości:  

„Dot. zapytania nr 01/11/2021/T010 – Szkolenie SIMATIC S7 w projekcie MOTO”; 

3) Bazy Konkurencyjności. 

 

V. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówieo Publicznych, 

postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.  

 

VI. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV): 

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zewnętrznych szkoleo certyfikowanych z zakresu 

programowania sterowników SIMATIC S7 dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.  

Zamówienie będzie realizowane w okresie od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2022 roku.  

Szkolenie certyfikowane z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7 ma mied charakter 

podstawowy i wprowadzający do najważniejszych zagadnieo w tym zakresie, które aktualnie są 

najpowszechniej stosowane na rynku/w automatyce itp. Szczegółowe zagadnienia  proponowane są 

przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Zamawiającego. 

W ramach szkolenia Uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu budowy, konfiguracji, programowania i 

diagnostyki systemów automatyki opartych o sterowniki S7 firmy Siemens. Podczas szkolenia 

omówione będą m.in.: konfiguracja i parametryzacja sprzętu, zasady programowania w środowisku 

Step7, narzędzia diagnostyczne. 

Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Inwestycja w rozwój atrakcyjnych zawodów 

dostępnych w przemyśle motoryzacyjnym dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach 

poprzez realizację programu rozwoju praktycznego dla studentów kierunków mechatronika, 

grafika”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu paostwa 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym. Projekt realizowany jest w okresie od 2018-01-01 do 2022-09-30. 

mailto:power@wst.com.pl
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Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: 

- Wymiar szkolenia: 35 godz. praktycznego kursu prowadzonego w oparciu o przemysłowe 

elementy automatyki. 

- Liczba uczestników: W ramach zamówienia planowana jest organizacja szkolenia dla 

maksymalnie 26 uczestników. Zamawiający dopuszcza możliwośd zrealizowania szkoleo dla 

mniejszej liczby uczestników, w zależności od faktycznego zapotrzebowania.  

- Organizacja szkoleo:  

o Szkolenia odbywad się będą dla studentów kierunku mechatronika w weekendy lub 

tygodniu. Dokładne terminy i sposób organizacji szkoleo (np. tryb dni 

weekendowych/roboczych, godziny/intensywnośd szkoleo) ustalane będą na bieżąco 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, w zależności od możliwości organizacyjnych 

Uczestników. 

o Przewiduje się realizację szkolenia dla 2 grup szkoleniowych złożonych z ok. 13 

uczestników. Jednakże Zamawiający przewiduje możliwośd realizacji większej ilości 

grup składających się z mniejszej liczby uczestników, a nawet szkoleo 

indywidulanych. Ponadto dopuszczamy możliwośd zrealizowania mniejszej liczby 

szkoleo, w zależności od faktycznego zapotrzebowania.  

o Zajęcia realizowane będą w formie stacjonarnej na terenie Katowic lub w miastach 

znajdujących się nie dalej niż 70 km od Katowic. Zamawiający dopuszcza możliwośd 

realizacji szkolenia stacjonarnego w dalszych lokalizacjach, pod warunkiem uzyskania 

zgody ze strony uczestników szkoleo.  

o W przypadku złej sytuacji epidemicznej Zamawiający dopuszcza możliwośd realizacji 

szkoleo w formie zdalnej.  

o Każde ze szkoleo ma obejmowad ten sam zakres tematyczny/materiał.  

o Szkolenia mogą odbywad się przez cały okres trwania umowy (tj. maksymalnie do 

kooca września 2022 r.) w miarę napływu kolejnych zgłoszeo osób zainteresowanych 

wzięciem udziału w szkoleniu. 

- Prowadzenie zajęd: zajęcia będą prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki w zakresie 

sterowników stosowanych w motoryzacji, szczególnie w dziedzinie elektromobilności.   

- Tematyka szkolenia: rozwinięcie kompetencji w dziedzinie elektromobilności. 

Przykładowe zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia: 

o zagadnienia wprowadzające dot. sterowników SIMATIC/rodziny sterowników, 

o konfiguracja połączenia ze sterownikiem, 

o zasady adresacji wejśd i wyjśd w sterowniku, 

o narzędzia monitorowania i testowania programu, 

o podstawy programowania strukturalnego – korzystanie z funkcji bez parametrów, 

o elementy programu w FBD i programy w języku FBD, 

o systemy liczbowe, konwertery systemów liczbowych, liczniki operatory porównao i 

skoki, 

o wprowadzenie do języka STL (np. karta pamięci wprowadzenie do języka STL, 

narzędzia monitorowania programu w języku STL, funkcja bez parametrów typy 
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całkowite w STL, konwersja liczb typu całkowitego w STL, rozkazy porównao INT i 

DINT w STL, liczniki i układy czasowe w STL), 

o układy czasowe zarządzania projektem. 

Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu obejmują m.in.: 

o poznanie i zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania nowoczesnego 

systemu automatyki, 

o poznanie zasady pisania programów w LAD/FBD z wykorzystaniem operacji 

logicznych, arytmetycznych, układów czasowych oraz liczników, 

o poznanie i nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami do testowania i 

monitorowania programów w językach LAD/FBD/STL, 

o nabycie umiejętności konfiguracji połączenia ze sterownikiem oraz tworzenia 

konfiguracji sprzętowej, 

o nabycie umiejętności programowania strukturalnego i tworzenie programów w 

języku STL, 

o zyskanie świadomości o potrzebie ustawicznego poszerzania swojej wiedzy, 

szczególnie z zakresu tematyki szkolenia i adaptowania swojej wiedzy do zmian. 

- Warunki związane z certyfikacją szkoleo: szkolenia będą prowadzone przez 

trenera/trenerów posiadających doświadczenie i uprawnienia do przeprowadzenia szkoleo 

certyfikowanych z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7. Szkolenia będą 

prowadzone zgodnie z wymogami wynikającymi z certyfikacji szkolenia. Uczestnik po 

ukooczeniu szkolenia otrzymuje certyfikat opisowo potwierdzający nabyte umiejętności 

zgodnie z wdrożonymi procedurami typu ISO (np. ISO 9001:2015). 

- Obowiązki po stronie Wykonawcy:  

o Wykonawca zapewni indywidualne zestawy szkoleniowe, komputery wraz z 

oprogramowaniem i pozostały sprzęt, a zatem wszystkie elementy niezbędne do 

realizacji szkolenia. Ponadto Wykonawca obowiązany jest do zagwarantowania 

materiałów dydaktycznych (np. skrypty, podręczniki itp.).  Szkolenia stacjonarne będą 

odbywały się na indywidualnych stanowiskach komputerowych.   

o Wykonawca zapewni obsługę organizacyjną oraz dokumentacyjną szkoleo zgodnie z 

wymaganiami dokumentowania warsztatów realizowanych w ramach projektów 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej obejmującymi odpowiednio: dzienniki 

zajęd, listy obecności dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej obejmującą 

odpowiednio: dzienniki zajęd, listy obecności i inne dokumenty potwierdzające udział 

uczestników w szkoleniach (w przypadku, gdy będą one miały formę zdalną) itp. 

o Wykonawca zobowiązany jest zrealizowad szkolenia, zgodnie z:  

 przepisami i wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi w momencie jego 

rozpoczęcia (w tym koniecznością realizacji szkoleo w formie zdalnej w 

przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia epidemicznego), 

 wymogi uniwersalnego projektowania i wytycznymi do programów UE, w 

tym : Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020. 
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VII. WARUNKI OGÓLNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

2. Zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest procedowane na 

podstawie przepisów ustawy Prawo zamówieo publicznych, a propozycje składane przez 

zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwośd składania ofert przez Wykonawców działających 

w ramach konsorcjum. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki 

dotyczące:  

1) posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia: 

-   min. 5 lat doświadczenia w prowadzeniu kursów i szkoleo potwierdzone w wykazie usług, 

- min. 10 zrealizowanych usług szkoleniowych z zakresu mechatroniki potwierdzonych listami 

referencyjnymi lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi i 

wskazanych w wykazie usług 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym, przez co należy rozumied, że 

Wykonawca zaangażuje do realizacji zamówienia min. 1 trenera posiadającego min. 3-letnie 

doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleo, co zostanie określone i potwierdzone złożonym 

wykazem osób  wraz z CV trenera/trenerów. 

2. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu 

zobowiązany jest udowodnid Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty 

dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania innego podmiotu 

(lub innego dokumentu) powinien wynikad: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 

walutach niż polska (PLN), wartości wyrażone w innych walutach zostaną przeliczone przez 

Zamawiającego wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego 

Banku Polskiego aktualnej na dzieo publikacji niniejszego Zapytania. 
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4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych 

w Zapytaniu ofertowym na podstawie oświadczeo i dokumentów określonych w Rozdziale X. 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT  

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierowad się kryterium „Cena oferty 

brutto” (100 %).  

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według 

poniższego wzoru: 

„Cena oferty z najniższą ceną” 

„Liczba punktów oferty ocenianej” = ------------------------------------------------- x 100 pkt. 

      „Cena oferty ocenianej” 

2)  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów 

tj. była najkorzystniejsza pod względem ceny oferty brutto.  

3) Zamawiający wybierze ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

4) W przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty zawierające taką samą cenę brutto za realizację 

zamówienia i uzyskali taką samą liczbę punktów, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

skierowania dodatkowego zapytania dogrywkowego. 

5) Jeżeli cena oferty, w tym również ceny jednostkowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzi to wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócid się do Wykonawcy 

o udzielenie wyjaśnieo, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokośd cen określonych w ofercie. 

6) W przypadku, gdy wyłoniony Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze 

umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnieo 

treści złożonej oferty, tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.  

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

9) W przypadku złożenia oferty, której treśd nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

(zaoferowana usługa/dostawa jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia), Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania. 

  

X. ZAWARTOŚD OFERTY  

 

1. Oferta powinna zostad przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym, w języku polskim i w formie pisemnej. W przypadku Wykonawców zagranicznych - 

oferty sporządzone w języku Wykonawcy muszą zawierad polskie tłumaczenie. 
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2. Ofertę należy wypełnid na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

zapytania i opatrzyd podpisem osoby upoważnionej/podpisami osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy.  

3. W Formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za wykonanie usługi. Wykonawca może 

podad tylko jedną cenę za realizację zamówienia. Cena podana w formularzu ofertowym musi 

byd wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, w formie wartości brutto. 

4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży: 

1) Wykaz usług, którego wzór określa Załącznik nr 2; 

2) Wykaz osób, którego wzór określa Załącznik nr 3; 

3) Oświadczenie o braku powiązao kapitałowych lub osobowych, którego wzór określa 

Załącznik nr 4; 

4) Listami referencyjne lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi. 

5) CV trenera/trenerów zaangażowanych do realizacji zamówienia.  

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy). 

 

XI. INFORMACJE O WYKLUCZENIU  

 

1. Z postępowania wykluczone będą osoby powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem niniejszego postępowania, 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 zapisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Brak powiązao Wykonawcy z Zamawiającym będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia 

o braku powiązao, dołączonego do oferty (zgodnie z Załącznikiem nr 4). 

2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w Rozdziale VIII oraz Rozdziale XI  

stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

3. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 
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XII. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY 

 

1. Oferty należy składad w jeden z poniżej określonych sposobów:  

1) osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, 

ul. Rolna 43, 40-555 lub drogą pocztową/ kurierem na ww. adres, w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem:  

„Oferta do zapytania nr 01/11/2021/T010 – Szkolenie SIMATIC7 w projekcie MOTO”; 

Kopertę należy opieczętowad i/ lub opisad danymi umożliwiającymi identyfikację 

Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi i adresem e-mail; 

2) drogą mailową na adres: power@wst.com.pl, w tytule wiadomości e-mail wpisując 

„Oferta do zapytania nr 01/11/2021/T010 – Szkolenie SIMATIC7 w projekcie MOTO”. 

Oferty składane drogą elektroniczną muszą zawierad skany oryginalnych dokumentów 

lub wersję elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem elektronicznym.  Wykonawca może sporządzid tylko jedną ofertę cenową 

(zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1); 

3) za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Decyduje data i godzina wpływu oferty 

w Bazie Konkurencyjności. 

2. Wykonawca może sporządzid tylko jedną ofertę cenową.  

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę.  

4. Wykonawca nie może wycofad oferty ani wprowadzid jakichkolwiek zmian w jej treści po 

upływie terminu składania ofert.  

5. Zamawiający może żądad od Wykonawców dodatkowych wyjaśnieo dotyczących złożonej 

oferty.  

6. Wykonawca może podad tylko jedną cenę za wykonanie zamówienia. 

7. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

8. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu 

uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonej oferty. 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócid się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.  

 

XIV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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 

mailto:power@wst.com.pl
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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”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Techniczna 

w Katowicach, NIP: 6342513160, REGON: 278168801, tel.: 32 202 50 34, adres  

e-mail: wst@wst.com.pl; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach 

można się skontaktowad drogą elektroniczną na adres: iod@wst.com.pl; 

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

celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres nie krótszy niż okres 

realizacji i utrzymania trwałości efektów projektu, a w przypadku pomocy publicznej 

nie krócej niż 10 lat od daty przyznania tej pomocy, 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

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

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 

postanowieo umowy oraz nie może naruszad integralności protokołu oraz 

jego załączników); 

− 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 (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 paostwa członkowskiego);   

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

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

dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

mailto:wst@wst.com.pl
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9) w przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych,  

w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z 

wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez 

Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem 

umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeo w 

okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją 

obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą 

przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do 

paostw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostad przekazane 

podmiotom współpracującym w Uczelnią w oparciu o umowy powierzenia  zawarte 

zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą 

korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został 

opisany powyżej.  

10) Administrator danych zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania o zasadach 

i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację 

umowy.  

 

XV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

2. Wykaz usług – Załącznik nr 2 

3. Wykaz osób – Załącznik nr 3 

4. Wzór oświadczenia o braku powiązao kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 4 

 

XVI. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany postanowieo umowy zawartej z Wykonawcą 

wyłonionym w niniejszym postępowaniu w następujących sytuacjach: 

1) zmian regulacji prawnych/wytycznych dotyczących Programu 

Operacyjnego/wytycznych lub zaleceo Instytucji Zarządzającej i/lub Pośredniczącej 

w odniesieniu do umowy o dofinansowanie Projektu lub umowy na realizację 

zamówienia;  

2) otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt, zawierającej zmiany zakresu zadao, 

terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których 

Zamawiający zostanie zobowiązany;  

3) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy;  

4) po ewentualnych zmianach urzędowych w obowiązujących przepisach podatkowych;  
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5) okoliczności siły wyższej (np. klęski żywiołowe, nieprzewidziane warunki pogodowe, 

strajki, niepokoje, pogorszenie sytuacji epidemiologicznej); 

6) zaistnienia omyłki pisarskiej; 

7) wystąpienia wszelkich innych zdarzeo niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 

umowy, a mających wpływ na realizację umowy, za które to zdarzenia nie ponosi winy 

żadna ze stron; 

8) braku możliwości wyłonienia grupy szkoleniowej (wymaganej liczby uczestników); 

9) zmian dotyczących terminu realizacji projektu i jego poszczególnych etapów, 

10) udzielenie zamówienia uzupełniającego.  

2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego 

przez obie ze stron.   

 

XVII. INFORMACJĘ O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający przewiduje możliwośd udzielenia zamówieo uzupełniających na zamówienia objęte 

niniejszym zapytaniem, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego 

w umowie zawartej z Wykonawcą. 

 

XVIII. INNE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych w przypadku gdy wartośd 

najkorzystniejszej oferty spełniającej warunki zapytania ofertowego, będzie przekraczała 

kwotę założoną w budżecie. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 

zmienid zapytanie ofertowe, o czym poinformuje za pośrednictwem portalu Baza 

Konkurencyjności. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyd termin składania ofert.  

4. Zamawiający może unieważnid prowadzone postępowanie. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę.  

6. Wykonawca nie może wycofad oferty ani wprowadzid jakichkolwiek zmian w jej treści po 

upływie terminu składania ofert.  

7. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 

8. Zamawiający może żądad od Wykonawców dodatkowych wyjaśnieo dotyczących złożonej 

oferty.  

9. Informacje o wynikach postępowania i wyborze Wykonawcy - Zamawiający zamieści na portalu 

Baza Konkurencyjności.  

10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, które oferta okaże się najkorzystniejsza, aby zawarł 

z nim umowę na wykonanie zamówienia według wzoru zaproponowanego przez 

Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

11. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, a gdy nie jest to możliwe z wykorzystaniem poczty tradycyjnej. 
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12. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie 

w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych zawartych w ofercie i umowie, a mających 

wpływ na ich ważnośd.   

 


