
Rybnik, 23 stycznia 2019 
            

  

Zapytanie ofertowe 

Dotyczy Projektu pt. "Przełamywanie barier językowych podnosi jakość staży" realizowanego 
w ramach programu Erasmus + Edukacja Szkolna Akcja KA 101 Mobilność kadry Edukacji 
Szkolnej  

 
Postępowanie zwolnione jest ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy. 
 
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone: 

- na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki  
w Rybniku,  

- na stronie http://zsme.bip.edukacja.rybnik.eu 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Miasto Rybnik – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku,  
ul. Tadeusza Kościuszki 23 
44-200 Rybnik 
ul. Tadeusza Kościuszki 23 
telefon: 32 422776,  
fax: 32 4229266 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia nauki języka hiszpańskiego 
(poziom podstawowy i zaawansowany) dla 7 nauczycieli dla Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku. 

2. Rodzaj zamówienia: usługa 
3. Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe  
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

− Usługa przeprowadzenia nauki języka hiszpańskiego poziom A2 
− liczba uczestników: 7 nauczycieli 
− liczba godzin kursu: poziom podstawowy min.30 h,  
− czas realizacji kursu: marzec -  grudzień  2019 
− zapewnienie uczestnikom materiałów dydaktycznych 
− wystawienie uczestnikom szkolenia zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu 

III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
− przeprowadzenia szkolenia 1 godz. tygodniowo 
− zapewnienie uczestnikom materiałów dydaktycznych 
− zapewnienie nauczyciela języka hiszpańskiego prowadzącego zajęcia o 

doświadczeniu w prowadzeniu tego typu zajęć  



− wystawienie uczestnikom szkolenia zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu 
− podpisania umowy  

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze 
zamówienie, dokonywane będą w PLN. 

3. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po zakończeniu szkolenia. 

4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  30 dni od dnia otwarcia ofert włącznie 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I WYKLUCZENIA 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
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. 
 
Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferent może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert 

częściowych lub wariantowych. 
2. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
3. Oferent w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną 

realizacją przedmiotu zamówienia.  
4. Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z czterech elementów:  

a) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania, 

b) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  

c) program szkolenia (podstawowego i zaawansowanego) 
d) oświadczenia, że trener prowadzący szkolenia, posiada doświadczenie w 

prowadzeniu tego typu szkoleń,  nie krótsze niż 2 lata 
5. Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny 

wypełnione.  
 

 



VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona u Wykonawcy do 31 stycznia 2019 

2. Ofertę należy złożyć:  

a) elektronicznie na adres: sekretariat@zsme.pl albo  

b) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „Oferta na naukę języka hiszpańskiego dla nauczycieli" albo 

c) pocztą w kopercie z dopiskiem „Oferta na naukę języka hiszpańskiego dla 

nauczycieli " na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. 

Tadeusza Kościuszki w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

1 - cena 100%  
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 10 lutego 2019r.:  

a) na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza 
Kościuszki w Rybniku, 

b) na stronie internetowej pod adresem: http://zsme.bip.edukacja.rybnik.eu 
c) na stronie internetowej pod adresem:  
d) przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich oferentów 

 VIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 
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”, informuję, 
że:   

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik;  

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku jest możliwy pod adresem e-mail: 
sekretariat@zsme.pl lub pod numerem tel.: 32 4222776;  

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP;  

d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na 
podstawie przepisów prawa;  

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania;  

f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;  

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

h) 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*;  
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  

i)    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. 

  * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy;  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowych informacji udziela Anna Buchalik  - koordynator projektu pod (telefon: 
32 422 27 76, 32 422 92 66 lub 660 771 215, email: abuchalik@zsme.pl) 

2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:  
a) formularz ofertowy (załącznik nr 1),  
b) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2),  

  



 



 

1 
 

                                              Załącznik  nr 1 

Formularz ofertowy 

 Nazwa przedmiotu zamówienia: "Oferta na usługę przeprowadzenia nauki języka hiszpańskiego 

dla 7 nauczycieli” dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w 

Rybniku 

Dane Wykonawcy:  

− Pełna nazwa:  .......................................... …………………………………………………………………………………… 

 ...........................................................................................................................................................   

− Adres siedziby:  ....................................... ……………………………………………………………………………………  

− Adres e-mail: ..................................................................................................................................   

− NIP:  ........................................................ ……………………………………………………………………………………  

− Numer telefonu:  .................................... ……………………………………………………………………………………  

− Nazwisko i imię właściciela:* .................  ……………………………………………………………………………………  
* należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (także w 
formie spółki cywilnej)  
  
 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:  

Przedmiot zamówienia 
Liczba godzin 

szkolenia 
cena za 1 osobę cena brutto za 7 osób 

Przeprowadzenie lekcji  języka 
hiszpańskiego dla 7 nauczycieli 

 
 
30 godzin  

  

2. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych  
w opisie przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami  
realizacji zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.  

4. Miejsce przeprowadzenia lekcji: ...................................................................................... Terminy 
realizacji szkoleń:  …………………..…………………...........................................................……… 

  …………………..………………….....................................................................................................……… 
5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio je go dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)     
        

          Wykonawca     

   

 

 …………………………………………………     …………………………………………………   
          (miejscowość, data)               (podpis i pieczątka)  



 

2 
 

 

Załącznik nr 2 

 

  

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "naukę języka 

hiszpańskiego dla 7 nauczycieli" dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza 

Kościuszki w Rybniku oświadczam/y, że:  

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy 
żadnej z przesłanek zapisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  

2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 
ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  
− kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów,  
− sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  
− zdolności technicznej lub zawodowej.  

3) nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

  

  

 Wykonawca     

   

 …………………………………………………     …………………………………………………   
          (miejscowość, data)               (podpis i pieczątka)  
 

 


