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Katowice, 22 października 2020 r. 

Numer zapytania ofertowego: 03/10/20 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach  

ul. Rolna 43  

40-555 Katowice  

NIP: 6342513160, REGON: 278168801  

strona internetowa: www.wst.pl 

e-mail: power@wst.com.pl  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/10/20 

z dnia 22 października 2020 r. 

 

na świadczenie usług realizacji szkoleń dla studentów i pracowników Wyższej Szkoły Technicznej 

w Katowicach w ramach projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju Uczelni szansą dla lepszego 

rozwoju studentów i Uczelni”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-

2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 

 

I. TERMIN SKŁADANIA OFERT  

do dnia 26 listopada 2020 r., godz. 12.00.  

Oferty złożone po wskazanym terminie i godzinie nie będą podlegały rozpatrzeniu.  

 

II. MIEJSCE I TERMN SKŁADANIA OFERT 

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

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, ul. Rolna 43, 

40-555 Katowice lub drogą pocztową/kurierem na ww. adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  

Oferta na realizację szkoleń dla studentów i pracowników WST w ramach projektu pn. 

„Kompleksowy program rozwoju Uczelni szansą dla lepszego rozwoju studentów i Uczelni” 

(zapytanie nr 03/10/20). Nie otwierać do 26  listopada 2020 r., godz. 12.00.  

Kopertę należy opieczętować i/ lub opisać danymi umożliwiającymi identyfikację Wykonawcy 

wraz z danymi teleadresowymi i adresem e-mail. 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego; 

http://www.wst.pl/
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b) drogą mailową na adres: power@wst.com.pl, w tytule wiadomości e-mail wpisując numer 

zapytania ofertowego: 03/10/20. Oferty składane drogą elektroniczną muszą zawierać skany 

oryginalnych dokumentów. Po wybraniu Wykonawcy, będzie on zobowiązany do złożenia 

Zamawiającemu oryginalnych dokumentów przy podpisaniu umowy na świadczenie usług 

opisanych w niniejszym zapytaniu. 

Decyduje data i godzina wpływu oferty na adres mailowy power@wst.com.pl; 

c) za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Decyduje data i godzina wpływu oferty w Bazie 

Konkurencyjności.  

2. Termin składania ofert upływa 26 listopada 2020 r. o godz. 12.00. 

 

III. KATEGORIA OGŁOSZENIA  

Usługi.  

 

IV. PODKATEGORIA 

Usługi szkoleniowe.  

 

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Usługa realizacji szkoleń dla studentów i pracowników Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach 

w ramach projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju Uczelni szansą dla lepszego rozwoju 

studentów i Uczelni”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-

2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 

VI. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w ramach projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju 

Uczelni szansą dla lepszego rozwoju studentów i Uczelni”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, szkoleń z następujących zakresów tematycznych: 

a) oprogramowanie IT, 

b) zarządzanie i administracja, 

c) języki obce. 

2. W szkoleniach wezmą udział kadra dydaktyczna, kadra kierownicza i administracyjna oraz 

studenci Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 
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3. Wykaz zaplanowanych do przeprowadzenia szkoleń, liczba grup oraz wytyczne dotyczące 

realizacji przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym  załącznik nr 5 do zapytania. 

4. Miejsce realizacji usługi:  

a) ul. Rolna 43, 40-555 Katowice. 

b) ul. Park Hutniczy 3-5, 44-100 Zabrze.  

Zamawiający zakłada realizację usługi w całości lub w części w formie zdalnej, w szczególności, 

gdy wynikać będzie to z sytuacji epidemicznej i obowiązujących zaleceń sanitarnych.  

5. W przypadku prowadzenia zajęć w formie zdalnej Wykonawca obowiązany będzie do 

zapewnienia niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby organizacji zajęć w formie zdalnej 

(np. platformy internetowej do realizacji szkoleń). 

6. Wykonawca odpowiada za obsługę dokumentacyjną realizacji zamówienia, w tym za 

dopilnowanie, aby Uczestnicy projektu podpisali listy obecności i inne wymagane do realizacji 

projektu dokumenty. W przypadku prowadzenia zajęć w formie zdalnej Wykonawca obowiązany 

będzie do zebrania potwierdzeń udziału uczestników w zajęciach lub innego udokumentowania 

ich udziału, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zajęć prowadzonych w ramach projektu. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.  

VIII. TERMIN I HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie będzie realizowane przez cały okres trwania projektu „Kompleksowy program 

rozwoju Uczelni szansą dla lepszego rozwoju studentów i Uczelni”, począwszy do dnia 

podpisania umowy na realizację usługi. Projekt realizowany jest w terminie od 1 maja 2019 r. do 

29 lipca 2023 r.  

2. Harmonogram szkoleń odbywających się w ramach Projektu będzie z Wykonawcą ustalany na 

każdy semestr.  

3. Szkolenia będą się odbywały w trybie 4 lub 8 godzin lekcyjnych w ciągu jednego dnia.  

4. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w mniejszym wymiarze godzin lekcyjnych, w ciągu 

jednego dnia, z uwagi na np. kwestie organizacyjne, uwagi zgłaszane przez uczestników szkoleń 

itp.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu/okresu rozpoczęcia i zakończenia szkolenia. 

 

IX. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach  

ul. Rolna 43  

40-555 Katowice  

NIP: 6342513160, REGON: 278168801  

Strona internetowa WST: www.wst.pl  
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X. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI  

Karina Wierzbicka-Sobieraj 

tel. 695 450 762  

e-mail: power@wst.com.pl 

 

XI. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ  

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień 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”.  

XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferty należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, 

a kolejne strony powinny zostać ponumerowane i zaparafowane. W przypadku Wykonawców 

zagranicznych - oferty sporządzone w języku Wykonawcy muszą zawierać polskie tłumaczenie.  

2. Ofertę należy wypełnić na drukach stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena 

oferty jest kwotą brutto wymienioną w formularzu oferty. 

3. Do formularza ofertowego należy dołączyć:  

a) podpisane „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,  

b) podpisane „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym” według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,  

c) podpisany i wypełniony „Wykaz zrealizowanych usług” – Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania 

ofertowego, 

d) aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie CEIDG, 

e) pełnomocnictwo (w przypadku, gdy zostało ustanowione należy załączyć je do oferty wraz 

z podaniem jego zakresu).  

4. Oferta powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. 

W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podana cena stanowi 

całkowity koszt pracodawcy - razem ze składkami ZUS pracodawcy. Wykonawca może podać 

tylko jedną cenę za usługę. Cena podana w „Formularzu ofertowym” musi być wyrażona 

w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w formie 

wartości brutto.  

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

uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonej oferty. 

6. Ofertę zawierającą wszystkie załączniki i oświadczenia można złożyć w sposób określony 

w rozdziale II niniejszego zapytania  
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7. Termin składania ofert upływa dnia 26 listopada 2020 r. o godz. 12.00.  

8. Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie i dalszemu rozpatrzeniu. 

XIII. KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU  

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa drogą pisemną za 

pośrednictwem:  

1. poczty tradycyjnej -  wszelkie dokumenty, wnioski oraz pytania należy kierować na adres: Wyższa 

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

„Dot. zapytania nr 03/10/20 – szkolenia w projekcie PZ1”; 

2. poczty elektronicznej -  wszelkie dokumenty, wnioski oraz pytania należy kierować na adres 

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

„Dot. zapytania nr 03/10/20 – szkolenia w projekcie PZ1”; 

3. Bazy Konkurencyjności. 

XIV. ZAŁĄCZNIKI  

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług. 

5. Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

XV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (KRYTERIA DOSTĘPU): 

1. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI  

Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie według formuły „spełnia/nie spełnia” 

na podstawie dołączonego do oferty dokumentu  tj. „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 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 uprawnień. 

2. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE  

Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie według formuły „spełnia/nie spełnia” 

na podstawie dołączonego do oferty dokumentu  tj. „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 

mailto:power@wst.com.pl
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a) w okresie ostatnich 4 lat zrealizowali szkolenia o łącznej wartości min. 1 200 000,00 zł 

i przeszkolili min. 500 osób, 

b) w okresie ostatnich 4 lat przeprowadzili min. 800 godzin szkoleniowych, 

c) zorganizowali min. 1 kompleksową usługę szkoleniowa o wartości min. 100 000,00 zł. Przez 

kompleksową usługę szkoleniową należy rozumieć usługę realizowaną na podstawie jednej 

umowy, obejmującą min. zapewnienie trenera, materiałów szkoleniowych, cateringu, a także 

obsługę dokumentacyjną szkoleń. 

 

3. OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie według formuły „spełnia/nie spełnia” 

na podstawie dołączonego do oferty dokumentu tj. „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje trenerami 

posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotowych szkoleń dla danej 

części zamówienia w zakresie którego składa ofertę. 

 

4. MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE 

Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie według formuły „spełnia/nie spełnia” 

na podstawie dołączonego do oferty dokumentu tj. „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje niezbędnymi 

zasobami technicznymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Obejmuje to w szczególności 

zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej do realizacji szkoleń w formie zdalnej, posiadanie 

dostępu do oprogramowania komputerowego które objęte jest zakresem tematycznym szkoleń dla 

danej części zamówienia, w zakresie którego składa ofertę. 

5. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA  

Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie według formuły „spełnia/nie spełnia” 

na podstawie dołączonego do oferty dokumentu tj. „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca spełnia następujące warunki: 

a) Wykonawca nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego upadłość 

nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte 

zarządzeniem komisarycznym lub sądowym. 

b) Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne. 
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XVI. WARUNKI ZMIANY UMOWY  

Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zakresu umowy  

zawartej z wybranym Wykonawcą, w szczególności z następujących powodów: 

1. zmian regulacji prawnych/wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego/wytycznych lub 

zaleceń 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 zadań, 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;  

5. okoliczności siły wyższej (np. klęski żywiołowe, nieprzewidziane warunki pogodowe, strajki, 

niepokoje, pogorszenie sytuacji epidemiologicznej); 

6. zaistnienia omyłki pisarskiej; 

7. wystąpienia wszelkich innych zdarzeń 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 grup szkoleniowych/wymaganej liczby uczestników; 

9. zmiana terminu realizacji projektu.  

Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie 

ze stron.   

 

XVII. LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY W ZWIĄZKU ZE 

ZŁOŻENIEM OFERTY  

1. Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

4. Wykaz zrealizowanych usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego. 

5. Aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie CEIDG (jeśli dotyczy).  

6. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy zostało ustanowione należy załączyć je do oferty 

wraz z podaniem jego zakresu).  

 

XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT  

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, każda część 

zamówienia będzie podlegała osobnej ocenie.  
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Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty w poszczególnych 

częściach zamówienia, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny przedstawiono 

poniżej: 

1. Przy wyborze Wykonawcy dla danej części zamówienia będą stosowane następujące kryteria:  

a) Cena oferty brutto za realizację danej części zamówienia (Cena oferty brutto) - 

maksymalna liczba punktów 60.  

                                                        
                      

                   
     

W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.  

Weryfikacja kryterium nastąpi w oparciu o cenę oferty brutto za realizację danej części 

zamówienia, wskazaną w formularzu ofertowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego.  

b) Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń z obszaru tematycznego obejmującego 

daną część zamówienia – maksymalna liczba punktów 40. 

Zamawiający będzie oceniał doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń z obszaru 

tematycznego obejmującego daną część zamówienia, w okresie ostatnich 4 lat, dla określonej 

liczby grup szkoleniowych. W zależności od realizacji szkoleń dla określonej liczby grup 

szkoleniowcy, Wykonawca uzyska punkty za spełnienie kryterium jak wskazano poniżej: 

 poniżej 5 zrealizowanych grup szkoleniowych – 0 punktów, 

 5-15 zrealizowanych grup szkoleniowych – 20 punktów, 

 powyżej 15 zrealizowanych grup szkoleniowych – 40 punktów. 

W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.  

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

końcową dla danej części zamówienia. 

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

zsumowaniu dla danej części zamówienia.  

4. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.  

5. W przypadku, gdy wyłoniony Wykonawca nie odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający 

podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów dla 

danej części zamówienia. 

XIX. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i/lub osobowo zostaną wykluczone 

z postępowania, a zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im 

udzielone. Przez powiązania kapitałowe i/ lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
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osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:  

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5. innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą konkurencję lub 

równe traktowanie wykonawców. 

Brak powiązań Wykonawcy z Zamawiającym będzie weryfikowany na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę „Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym”, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

XX. INFORMACJĘ O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na usługi objęte 

niniejszym zapytaniem, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego 

w umowie zawartej z Wykonawcą. 

XXI. 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:  

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 skontaktować 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: 

mailto:wst@wst.com.pl
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a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, 

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników), 

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 (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), 

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. 

8. 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 - 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 roszczeń 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 państw 

trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać 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.  

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał usługę na rzecz 

Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu (zostanie odrzucona).  

4. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 
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5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wymienić swoją ofertę.  

6. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po 

upływie terminu składania ofert.  

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

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

zmienić zapytanie ofertowe, o czym poinformuje Wykonawców przed terminem składania ofert 

poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: www.wst.pl oraz na portalu Baza 

Konkurencyjności. 

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

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

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia niniejszego postępowania w uzasadnionych 

przypadkach. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą, jeśli złożona oferta przekracza cenę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia.  

12. Informacje o wynikach postępowania i wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej: www.wst.com.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności.  

13. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po wyborze Wykonawcy i upublicznieniu 

wyników postępowania. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i sposobie podpisania 

umowy. 

14. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 

15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do fakturowania wykonanej usługi w okresach miesięcznych. 

Podstawą płatności faktury VAT/rachunku będzie podpisany protokół odbioru podpisany przez 

osoby upoważnione po stronie Wykonawcy i Zamawiającego.  

17. Wynagrodzenie Wykonawcy, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie podatki 

i inne należności publicznoprawne, jak i wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją 

Umowy. 

18. Wynagrodzenie Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy wypłacane będzie na podstawie faktur 

VAT/rachunków Wykonawcy.  

19. Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę VAT/rachunek wraz z załączoną dokumentacją 

szkoleniową, o której mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do 

zapytania ofertowego).  

20. W przypadku, gdy w danym miesiącu usługa nie będzie realizowana, nie będzie sporządzany 

protokół odbioru, a Wykonawca nie będzie wystawiał faktury VAT/rachunku.  

 

http://www.wst.pl/

