Łódź, 04.11.2021
Rozeznanie rynku nr 15/POWR/2021/RR
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za wykonanie niżej
opisanej usługi.
I.
Zamawiający
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź | NIP 7251872505;
REGON 473224144;
KRS 0000191928
Osoba do kontaktu i udzielania wyjaśnień: Agnieszka Ander-Wojtasik:
tel. 519 300 641; 42 630 17 49; e-mail: agnieszka.ander-wojtasik@instytut.lodz.pl
II.
Przedmiot zamówienia
1. Zamawiający realizujący Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie
szkolenia „Reklama i inne działania promocyjne” dla uczestników projektu. Oferent proszony jest o
wskazanie ceny brutto za przeprowadzenie jednej godziny szkolenia oraz cenę brutto za realizację
szkolenia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
2.1. Przygotowania programu szkolenia wraz z krótkim opisem: jaki jest cel szkolenia, jakie korzyści dla
uczestników płyną z udziału w szkoleniu, jak szkolenie wpłynie na umiejętności/wiedzę/postawę
uczestników;
2.2. Opracowania merytorycznego materiałów dla uczestników szkolenia;
3. Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 10 uczestników.
3.1. Świadczenie usługi planowane jest na listopad 2021. Czas trwania szkolenia przewidziano na 6 godzin
zegarowych (8 godzin dydaktycznych).
4. Wymagania wobec Wykonawcy
4.1. Wykształcenie
wyższe/zawodowe
lub
certyfikaty/zaświadczenia/inne
umożliwiające
przeprowadzenie danego wsparcia,
4.2. Doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż dwa lata
Kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako
ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia osób dorosłych lub
wykazanie doświadczenia w kształceniu min. 750 godzin
5. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.
5.1. Ofertę cenową należy przesłać na adres e-mail: agnieszka.ander-wojtasik@instytut.lodz.pl lub złożyć
(za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście) w siedzibie Zamawiającego (adres podany w
ust. 1) w terminie do dnia: 12.11.2021 r. Biuro czynne poniedziałek–piątek, w godz. 8.00-16.00.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz cenowy
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
stosowana przez zamawiającego w celu związanym z rozeznaniem rynku. 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:
1) Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania,
zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich ul. Pomorska
40, 91-408 Łódź.
2) Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom
Unii Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom
(w tym wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności
postępowania), upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
3) Osobom, które w postępowaniu o rozeznanie rynku podały swoje dane osobowe przysługuje
prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do
prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
4) Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
5) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z
przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014 – 2020, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych
osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w
odniesieniu do pozostałych danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i
realizacji umowy.
6) Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i
wynosi odpowiednio w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o
którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
7) Dane kontaktowe do osoby, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych
dane@instytut.lodz.pl.
8) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9) W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby,
której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą
informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej informacje wskazane
poniżej:
a) Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych – Administrator Danych: Fundacja
Instytut Spraw Obywatelskich ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, dane@instytut.lodz.pl. Dane
kontaktowe do osoby, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych
dane@instytut.lodz.pl.
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b) Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych
 Celem przetwarzania danych jest: rozeznanie rynku, zawarcie umowy oraz realizacja umowy
dotyczącej niniejszego rozeznania rynku. - Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia
2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do
zawarcia i realizacji umowy.
 Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE
przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013,
 Źródło pochodzenia danych: (W tym miejscu należy uzupełnić źródło pochodzenia danych
osobowych (jest nim np. Wykonawca, który przekazuje dane Zamawiającemu).
 Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, email oraz numer telefonu.
 Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.
10) Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub
rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia.
11) Prawa osoby, której dane dotyczą:
a) Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione na potrzeby postępowania o udzieleniu
zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich
sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f
rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
b) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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