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Katowice, 31 sierpnia 2020 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/08/2020 
na usługę realizacji warsztatu z zakresu projektowania uniwersalnego w ramach  

Programu Podnoszenia Kompetencji Kadry Dydaktycznej  
w projekcie „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie” 

 

Zamówienie publiczne jest współfinansowane w ramach projektu „Klucz do dostępności - 
Uniwersalne projektowanie” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19. 

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. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach  
ul. Rolna 43  
40-555 Katowice  
NIP: 6342513160, REGON: 278168801  
Strona internetowa: www.wst.pl 

II. Tryb udzielenie zamówienia 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówieo Publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), 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”.  

III. Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 

Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV):  
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

Usługa realizacji warsztatu z zakresu projektowania uniwersalnego w ramach Programu Podnoszenia 
Kompetencji Kadry Dydaktycznej w projekcie „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie”. 
Warsztat obejmuje przeprowadzenie zajęd w wymiarze 24 godzin dydaktycznych dla grupy liczącej 
maksymalnie 12 osób.  

Celem warsztatu jest przygotowanie kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach do 
prowadzenia zajęd ze studentami obejmujących zagadnienia projektowania uniwersalnego poprzez: 

 poszerzenie wiedzy uczestników warsztatu na temat założeo, zasad i praktycznych aspektów 
wdrażania projektowania uniwersalnego, 

http://www.wst.pl/
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 pogłębienie kompetencji uczestników warsztatu w zakresie kształcenia studentów na temat 
projektowania uniwersalnego, w szczególności poprzez zastosowania nowoczesnych 
technologii oraz symulatorów w procesach edukacyjnych.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

Termin realizacji zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie realizacji projektu „Klucz 
do dostępności - Uniwersalne projektowanie” (tj. nie później niż do 31 grudnia 2023 r.), począwszy od 
dnia podpisania umowy na realizację usługi.  
Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego. 
Szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobu prowadzenia zajęd zawarto w załączniku nr 1 
do zapytania ofertowego – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełniania 

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

Ocena spełnienia tego warunku odbywad się będzie według formuły „spełnia/nie spełnia” 
na podstawie dołączonego do oferty dokumentu - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnieo. 

2. Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

Ocena spełnienia tego warunku odbywad się będzie według formuły „spełnia/nie spełnia” 
na podstawie dołączonego do oferty dokumentu - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz informacji 
wskazanych w pkt. 5 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy – 
w tym okresie – wykonał, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co 
najmniej 2 usługi, z których każda polegała na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleo i/lub 
warsztatów:  

 w zakresie: projektowania uniwersalnego i/lub różnych aspektów zapewniania 
funkcjonalności i dostępności produktów/przestrzeni i/lub wdrażania zasady równości szans 
i niedyskryminacji i/lub wsparcia osób z niepełnosprawnością, 
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 dla grupy złożonej z co najmniej 7 uczestników, 

 co najmniej zapewnieniu trenera i przygotowaniu materiałów szkoleniowych. 
 

3. Potencjał techniczny   

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

Nie dotyczy 

4. Potencjał osobowy 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

Ocena spełnienia tego warunku odbywad się będzie według formuły „spełnia/nie spełnia” 
na podstawie dołączonego do oferty dokumentu - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 
jednym trenerem, który spełnia łącznie trzy poniższe warunki:  

 posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 
przeprowadzenie szkoleo/warsztatów z zakresu tematycznego wymaganego do prowadzenia 
warsztatu stanowiącego przedmiot zamówienia, o ile jest to określone w odrębnych 
przepisach; 

 posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego z zakresu projektowania 
uniwersalnego. Przez minimalne doświadczenie zawodowe należy rozumied spełnienie co 
najmniej jednej z poniższych przesłanek:  

◦ posiadanie co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania 
uniwersalnego, czyli projektowania prospołecznego z uwzględnieniem problematyki 
dostępności, projektowania dla osób z niepełnosprawnościami (np. przeprowadzanie 
audytów dostępności lub innych realizacji zweryfikowanych pod względem dostępności 
dla osób ze szczególnymi potrzebami), 

◦ posiadanie co najmniej 2 lat doświadczenia dydaktycznego w zakresie projektowania 
uniwersalnego  (np. prowadzenie zajęd, przygotowywanie planów studiów obejmujących 
te treści, realizacja projektów, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, udział 
w konferencjach, warsztatach o tematyce projektowania uniwersalnego lub dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami), 

◦ posiadanie co najmniej 2 lat doświadczenia praktycznego (specjalistycznego) w realizacji 
i wdrażaniu projektów z zastosowaniem zasad projektowania uniwersalnego; 

 przeprowadził minimum jedno szkolenie/warsztat obejmujący zagadnienia dotyczące: 
projektowania uniwersalnego i/lub różnych aspektów zapewniania funkcjonalności 
i dostępności produktów/przestrzeni i/lub wdrażania zasady równości szans 
i niedyskryminacji i/lub wsparcia osób z niepełnosprawnością. 

Trener, o którym mowa w warunku musi byd tą samą osobą, która będzie prowadziła warsztat dla 
Zamawiającego jako trener podstawowy. Wykonawca może zapewnid na potrzeby przeprowadzenia 
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warsztatu dodatkowych trenerów, którzy nie spełnią przesłanki wskazanej w punkcie „Potencjał 
osobowy”, przy założeniu, że cały warsztat prowadzony będzie przez trenera podstawowego 
spełniającego powyższe przesłanki. Trener podstawowy, jak i ewentualni trenerzy dodatkowi zostaną 
wskazani w pkt. 5 formularza ofertowego, zgodnego z wzoru stanowiącym załącznik nr 2 do 
zapytania.  

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

Ocena spełnienia tego warunku odbywad się będzie według formuły „spełnia/nie spełnia” 
na podstawie dołączonego do oferty dokumentu - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym spełnia następujące 
warunki: 

 Wykonawca nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego 
upadłośd nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są 
objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym, 

 Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne. 

6. Inne wymagania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

Nie dotyczy 

V. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

1. Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria:  

a) Kryterium  „Cena oferty brutto” — waga kryterium 60%  

 

 ic ba punkt w w ra ac  kryteriu    ena o erty brutto  
cena o erty na ni s e 

cena o erty badane 
     

W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskad maksymalnie 60 punktów.  

Przez cenę oferty brutto rozumie się cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Cena za realizację zamówienia musi zawierad wszystkie 
elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia 
ceny oferty brutto wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływad 
na cenę, ponosi Wykonawca. 
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b) Kryterium kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia - waga kryterium 40% 

Zamawiający będzie oceniał kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób zaangażowanych do 
realizacji zamówienia w zakresie przeprowadzenia szkoleo/warsztatów z zakresu projektowania 
uniwersalnego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, mierzone liczbą 
zrealizowanych szkoleo/warsztatów z zakresu projektowania uniwersalnego, zrealizowanych 
przez osobę zaangażowaną/osoby zaangażowane do realizacji zamówienia: 

 brak zrealizowanych szkoleo/warsztatów z zakresu projektowania uniwersalnego – 
0 punktów, 

 1-3 zrealizowane szkolenia/warsztaty z zakresu projektowania uniwersalnego – 10 punktów, 

 4-6 zrealizowanych szkoleo/warsztatów z zakresu projektowania uniwersalnego  – 20 
punktów, 

 7-9 zrealizowanych szkoleo/warsztatów z zakresu projektowania uniwersalnego – 
30 punktów, 

 Powyżej 9 zrealizowanych szkoleo/warsztatów z zakresu projektowania uniwersalnego – 
40 punktów. 

Każde z powyższych szkoleo/warsztatów musiało zostad zorganizowane dla grupy składającej się 
z co najmniej 7 uczestników i trwad min. 8 godzin zajęciowych (rozumianych jako 45 min. 
zegarowych). 

Osobą zaangażowaną do realizacji zamówienia może byd zarówno trener podstawowy 
spełniający przesłanki określone w pkt. IV.4 zapytania ofertowego, jak również trener lub 
trenerzy dodatkowi nie spełniający przesłanek wskazanych w pkt. IV.4 zapytania ofertowego.  

Ostateczny wynik w ramach powyższego kryterium będzie wynikał z łącznej liczby zrealizowanych 
szkoleo/warsztatów z zakresu projektowania uniwersalnego przez wszystkie osoby 
zaangażowane do realizacji zamówienia.  

Weryfikacja powyższego kryterium nastąpi na podstawie wykazu zrealizowanych usług według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.  

2. Liczba punktów przyznanych za powyższe kryteria po zsumowaniu stanowid będzie ocenę 
koocową. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów po ich 
zsumowaniu.  

4. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.  
5. W przypadku, gdy nie można dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu                               

na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym 
przez Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może zawierad cen wyższych niż te, które zostały 
zaoferowane w złożonej ofercie. 

6. W przypadku, gdy wyłoniony Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze 
umowę z kolejnym Wykonawcom, 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. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie uzupełnił i/lub nie 
złożył wyjaśnieo, o których mowa w ust. 7 lub uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może 
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wezwad do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnieo Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności                         
w przypadku, gdy nie będzie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7. 

10. Niespełnienie warunków będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia i doprecyzowania warunków realizacji zamówienia 

w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert.  
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
13. W przypadku złożenia oferty, której treśd nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

(zaoferowana usługa jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia), Zamawiający zastrzega 
sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania. 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy sporządzid zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 – formularzem ofertowym 
i opatrzyd podpisem osoby upoważnionej/podpisami osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy. Kolejne strony formularza ofertowego powinny zostad 
ponumerowane i zaparafowane. 

2. Wykonawca może sporządzid tylko jedną ofertę cenową i złożyd ją w jednym egzemplarzu. 
3. Cena oferty jest kwotą brutto wymienioną w formularzu ofertowym.  
4. Wykonawca może podad tylko jedną cenę za usługę. 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.  

5. Oferty należy sporządzid w języku polskim, w sposób jasny, czytelny, trwały i gwarantujący 
odczytanie treści. Oferty składane w języku obcym należy przedłożyd wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  

6. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
7. Wartośd oferty powinna uwzględniad wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia (np. koszty dojazdu trenera na miejsce szkolenia, przygotowania materiałów 
dydaktycznych itp.). 

8. Z chwilą ustanowienia pełnomocnictwa istnieje obowiązek załączenia do oferty 
pełnomocnictwa wraz z podaniem jego zakresu.  

VII. Termin i sposób składania oferty 

1. Oferta należy przekazad wraz z załącznikami określonymi w pkt. VII.2 zapytania ofertowego, 
w jeden ze sposobów określonych poniżej: 

 przesład, w formie skanu podpisanej oferty wraz ze skanem podpisanych załączników, za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy: power@wst.com.pl.  
Wiadomośd mailowa zawierająca ofertę musi zawierad dane umożliwiające identyfikację 
Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi.  
Ponadto należy ją opatrzyd tytułem: Zapytanie ofertowe nr 01/08/2020 – O erta na reali ac ę 
warsztatu z zakresu PUN w projekcie „Kluc  do dostępności – Uniwersalne pro ektowanie”, 

 dostarczyd podpisaną ofertę wraz z załącznikami, w formie papierowej, osobiście albo 
przesład za pomocą kuriera lub poczty tradycyjnej do siedziby Zamawiającego tj. na adres: 
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Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice.  
Ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie, opieczętowanej i/ lub zawierającej dane 
umożliwiające identyfikację Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi lub e-mailem, oraz 
zawierającej dopisek:  
Zapytanie ofertowe nr 01/08/2020 – O erta na reali ac ę wars tatu    akresu PUN 
w pro ekcie „Kluc  do dostępności – Uniwersalne pro ektowanie”.     

2. Do formularza ofertowego należy załączyd: 

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

 Oświadczenie o braku powiązao osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), 

 Wykaz zrealizowanych usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania 
ofertowego), 

 Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie Wykonawcy 
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 Pełnomocnictwo (w przypadku określonym w pkt. VI.8 zapytania ofertowego). 
W przypadku składania dokumentów w wersji elektronicznej, za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, należy przekazad podpisane dokumenty w formie skanu (wybrany  
Wykonawca, będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oryginalnych dokumentów 
składających się na złożoną ofertę przy podpisaniu umowy na świadczenie usług opisanych 
w niniejszym zapytaniu). 

3. Oferty należy dostarczyd do 11 września 2020 r., do godz. 12.00. Decyduje data i godzina 
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę mailową Zamawiającego wskazaną 
w pkt. VII.1. 

4. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie i godzinie zostaną odrzucone bez rozpatrywania 
i nie będą podlegad ocenie.  

5. Wszelkie dokumenty muszą byd podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione 
do składania oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy. Kolejne strony dokumentów 
składających się na ofertę powinny zostad ponumerowane i zaparafowane przez powyższą 
osobę/powyższe osoby. 

6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca dokonał poprawek muszą zostad 
parafowane przez osobę podpisującą/osoby podpisujące oferty. Wykonawca nie będzie 
dokonywad zmian w istniejących treści formularzy przekazanych przez Zamawiającego, 
a w szczególności usuwad i/lub dodawad jakichkolwiek jego zapisów.   

VIII. Wykluczenie Wykonawcy  

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:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
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 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Brak powiązao Wykonawcy z Zamawiającym będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia 
o braku powiązao, dołączonego do oferty (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 
zapytania ofertowego). 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie spełnia warunków 
udziału w postępowaniu określonych w pkt. VIII zapytania ofertowego.  

IX. Określenie warunków istotnych zmian umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany postanowieo umowy zawartej z Wykonawcą 
 wyłonionym w niniejszym postępowaniu w następujących sytuacjach: 

a. 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;  

b. otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt, zawierającej zmiany zakresu zadao, 
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający 
zostanie zobowiązany;  

c. obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy;  
d. po ewentualnych zmianach urzędowych w obowiązujących przepisach podatkowych;  
e. okoliczności siły wyższej (np. klęski żywiołowe, nieprzewidziane warunki pogodowe, strajki, 

niepokoje, pogorszenie sytuacji epidemiologicznej); 
f. zaistnienia omyłki pisarskiej; 
g. 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; 

h. braku możliwości wyłonienia grupy szkoleniowej (wymaganej liczby uczestników). 
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez 

obie ze stron.   

X. Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający przewiduje możliwośd udzielenia zamówieo uzupełniających na usługi objęte niniejszym 
zapytaniem, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie 
zawartej z Wykonawcą. 

XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

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”, 
Zamawiający informuje, że:  
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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 pod adresem: 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 dotyczących 
Pani/Pana, 

 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, 

 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 

mailto:wst@wst.com.pl
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międzynarodowych. Mogą one zostad przekazane podmiotom współpracującym z Wyższą 
Szkołą Techniczną w Katowicach w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 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.  

XII. Osoby do kontaktu: 

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest Oliwia Szewczyk, tel. 510 057 999, e-mail:  
oliwia.szewczyk@wst.com.pl 

XIII. Inne 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą, jeśli złożona oferta przekracza cenę jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyd na realizację zamówienia. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 
zmienid zapytanie ofertowe, o czym poinformuje Wykonawców oraz zamieszcza informacje na 
stronie internetowej: www.wst.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności. 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyd termin składania ofert.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
7. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał usługę na rzecz 

Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu (zostanie odrzucona).  
8. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wymienid swoją ofertę.  
10. Wykonawca nie może wycofad oferty ani wprowadzid jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie 

terminu składania ofert.  
11. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 
12. Okres związania Wykonawca złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
13. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
14. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin związania 

ofertą.  
15. Zamawiający może żądad od Wykonawców dodatkowych wyjaśnieo dotyczących złożonej oferty.  
16. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 21 dni od upływa terminu 

składania ofert. 
17. Informacje o wynikach postępowania i wyborze Wykonawcy - Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej: www.wst.com.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności.  
18. 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. 
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19. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, a gdy nie jest to możliwe z wykorzystaniem poczty tradycyjnej. 

20. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywad się będzie droga pisemną lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 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. postępowania nr 01/08/2020 -  warsztat z zakresu PUN w projekcie 
„Kluc  do dostępności – Uniwersalne projektowanie”  lub na adres e-mail: power@wst.com.pl 
z dopiskiem w tytule korespondencji: Dot. postępowania nr 01/08/2020 -  warsztat z zakresu PUN. 

21. Podstawą wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie przedstawiona przez Wykonawcę 
prawidłowa faktura VAT/rachunek, wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia 
i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego z realizacji zamówienia bez uwag po stronie 
Zamawiającego. Rachunek/Faktura VAT będzie płatna w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania, 
przelewem na podane konto.  

22. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie 
w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych zawartych w ofercie i umowie, a mających 
wpływa na ich ważnośd.   

XIV. Załączniki do zapytania ofertowego 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1. 

 Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 2. 

 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  - Załącznik nr 3. 

 Wzór oświadczenia o braku powiązao osobowych i kapitałowych z Zamawiającym  - Załącznik 
nr 4. 

 Wzór wykazu zrealizowanych usług -  Załącznik nr 5. 
 
 
 

  łonkowie Ko is i Wyboru Wykonawc w: Zatwierd ił: 

……………………………………..…………………………. 
 

……………………………………..…………………………. ……………………………………..………………………… 

……………………………………..…………………………. 
 

 

 
 


