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Skoroszyce,  16 grudnia 2020 r.
GZEASiP-RP.2600.3/JD/20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.03-16-0004/18 – „Radosne Przedszkole - rozwo0 j os0rodka wy-
chowania przedszkolnego w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo0 dztwa Opolskiego na
lata 2014 – 2020; Os0  Priorytetowa - 09 – Wysoka jakos0c0 edukacji; Działanie 09.01 - Rozwo0 j edukacji; Poddziałanie 09.01.03 - Wspar-
cie edukacji przedszkolnej, wspo0 łfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytu-
cji Pos0redniczącej – Wojewo0 dzkiego Urzędu Pracy w Opolu 

w sprawie
kompleksowej organizacji czterech jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla Uczestniko0 w Projektu – 55 wychowanko0 w i 6 na-
uczycielek (sprawujących nad nimi opiekę) Przedszkola w Sidzinie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Sidzi -
nie, ul. Radziechowska 38, 48-320 Skoroszyce.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Skoroszyce - Gminny Zespo0 ł Ekonomiczno–Administracyjny Szko0 ł i Przedszkoli w Skoroszycach
ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce
NIP 7531063942; Regon 0011682291
Tel: 77 431-80-96
email: gzeasip@skoroszyce.pl
www: http://gzeasip.skoroszyce.pl/
reprezentowany przez Justynę Dwornik – Kierownika i Agnieszkę Kaczmarczyk – Gło0 wną Księgową.

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Szacowana wartos0c0 zamo0 wienia nie przekracza 50 tys. zł netto.
1. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamo0 wien0  Publicznych i na podstawie § 23 umowy o dofinansowanie pro-

jektu z dnia 30 lipca 2019 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjnos0ci według reguł opisanych w Wytycznych
Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalnos0ci wydatko0 w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spo0 jnos0ci  na lata  2014-2020  z 22  sierpnia  2019  r.  (MIiR/2014-
2020/12(4)) sekcje: 6.5 Zamo0 wienia udzielane w ramach projekto0 w i 6.5.1 Rozeznanie rynku.

2. Przedmiotem zamo0 wienia jest:
a. częs0c0  A - opracowanie programu czterech jednodniowych wycieczek. Zaproponowany przez Oferenta mozGe ulec modyfika-

cjom zaproponowanym przez Zamawiającego. Zmodyfikowany program musi byc0 zatwierdzony przez Zamawiającego,
a. częs0c0 B - zorganizowanie czterech jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla Uczestniko0 w Projektu – 55 wychowanko0 w i

6 nauczycielek (sprawujących nad nimi opiekę) Przedszkola w Sidzinie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno–Przedszkol-
nego w Sidzinie,  ul. Radziechowska 38,  48-320 Skoroszyce do placo0 wek popularyzujących kompetencje  matematyczno-
przyrodnicze, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne i informatyczne oraz umiejętnos0ci uczenia się np. centra na-
uki, ogrody dos0wiadczen0 , planetarium, ogrody zoologiczne i/lub botaniczne, rezerwaty przyrody ozGywionej i nieozGywionej,
muzea, zabytkowe kopalnie, kina 3D, parki, parki geologiczne i paleontologiczne, parki miniatur, atrakcyjne obiekty na-
ukowo-techniczne,  itp.,  kto0 rych celem jest zniwelowanie  utrudnionego dostępu ucznio0 w do korzystania  z do0 br  kultury
i os0rodko0 w naukowych w roku szkolnym 2020/21 w kazGdej wycieczce będzie uczestniczyc0 maksymalnie 55 wychowanko0 w
i 6 nauczycielek. Ostateczna ilos0c0 oso0 b uczestniczących w poszczego0 lnych wycieczkach mozGe ulec zmianie. 

3. Wymagania dotyczące przewozu uczestniko0 w:
a. Wymagane jest zorganizowanie przejazdo0 w uczestniko0 w wycieczek edukacyjnych spod Przedszkola do miejsc zwiedzania

w trakcie wycieczek oraz z powrotem do Przedszkola, a takzGe przejazdo0 w do miejsc zwiedzania i z powrotem. Szczego0 łowe
wymagania warunko0 w transportu:
1) przewozy dzieci młodziezGy odbywac0  się mogą wyłącznie s0rodkami transportu spełniającymi wymagania techniczne

okres0 lone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2005, Nr 108, poz. 908 ze zm.) i innych przepi-
sach związanych z przewozem oso0 b, ustawą z dnia 6 wrzes0nia 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007, Nr
125, poz. 874 ze. zm.).

1) opiekę nad młodziezGą w czasie przewozu organizuje i zapewnia Zamawiający.
2) usługi objęte zamo0 wieniem muszą byc0  s0wiadczone s0rodkami transportu o standardach autokaru wycieczkowego pro-

wadzonymi przez osoby mające odpowiednie uprawnienia i dos0wiadczenie w realizacji  tych usług.
3) Autokar musi byc0 wyposazGony w: 

a) nagłos0nienie z mikrofonem,
a) sprawny system ogrzewania wnętrza autobusu w okresie jesienno-zimowym, klimatyzację w okresie letnim,
b) wyjs0cia awaryjne, do kto0 rych dostęp nie powinien byc0 niczym utrudniony,
c) dwie gas0nice, z kto0 rych jedna powinna byc0  umieszczona mozG liwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz autobusu,

w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej uzGycia,
d) apteczkę doraz0nej pomocy,
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e) oznaczenia przodu i tyłu autokaru kwadratowymi tablicami barwy zGo0 łtej z symbolem dzieci barwy czarnej, (w wa-
runkach niedostatecznej widocznos0ci tablice powinny byc0  os0wietlone, chyba zGe są wykonane z materiału odbla-
skowego) oraz tablicą projektową A4 (przednia, tylna i boczna szyba) według wzoru dostarczonego przez Zama-
wiającego – stanowi zał. nr 3.

4) Wykonawca zapewnia uczestnikom bezpieczny przewo0 z tzn. odpowiednie warunki bezpieczen0 stwa i higieny,
5) Wykonawca zobowiązGe kierującego pojazdem do posiadania przy sobie i okazywania na zGądanie wymaganego prawa

jazdy kat. D, dowodu rejestracyjnego pojazdu, dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpie-
czenia OC, NNW oraz pozostałych dokumento0 w wynikających z ustawy o transporcie drogowym,

6) Wykonawca ubezpiecza s0rodki transportu i pasazGero0 w od wszelkich szko0 d powstałych podczas przewozu i pozostają-
cych w związku z przewozem,

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją i uzGywaniem pojazdo0 w własnych lub wynajętych, w tym
koszty za przejazdy płatnymi odcinkami dro0 g i koszty postoju na parkingach płatnych,

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo powiadomienia uprawnionych słuzGb w celu kontroli stanu technicznego pojazdu
oraz uprawnien0  i trzez0wos0ci kierowcy przed wyjazdem,

9) w przypadku awarii s0rodka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy s0rodek transportu, spełniający
warunki okres0 lone przepisami oraz okres0 lone nn. zaproszeniem, w taki sposo0 b, aby nie powodowac0  opo0 z0nien0  czaso-
wych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu zGadnych dodatkowych koszto0 w,

10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego s0rodka transportu oraz kierowco0 w w sytuacji okres0 lonej wy-
zGej w punkcie 10, Zamawiający zleci osobie  trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Oferent ponosi wszelkie koszty za-
pewnienia zastępczego s0rodka transportu,

4. Wymagania dotyczące udziału uczestniko0 w w wycieczkowych zajęciach edukacyjnych:
a. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania wstępo0 w do zwiedzanych obiekto0 w dla dzieci oraz ich opiekuno0 w zgodnie

z informacjami zawartymi w punkcie II.3b,
1) zapewnienia usługi pilota na całej trasie przejazdu i podczas trwania wycieczek,
1) zapewnienia usługi przewodniko0 w turystycznych w miejscach zwiedzania,
2) zapewnienia wszystkich bileto0 w wstępu do miejsc zwiedzanych,
3) ubezpieczenia NNW dla całej grupy na czas trwania wycieczek.

5. Wymagania dotyczące wyzGywienia uczestniko0 w:
a. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania pełnego wyzGywienia dla włas0ciwej ilos0ci uczestniko0 w w licencjonowanych

punktach gastronomicznych w trakcie kazGdej wycieczki dla dzieci oraz ich opiekuno0 w zgodnie z informacjami zawartymi w
punkcie II.3b,
1) organizowania pełnego wyzGywienia dla włas0ciwej ilos0ci uczestniko0 w w licencjonowanych punktach gastronomicznych

zgodnie z ponizGszą specyfikacją - w trakcie kazGdej wycieczki - ciepły dwudaniowy obiad z napojem (sok, kompot, itp.).
Oznaczenie przedmiotu zamo0 wienia wg Wspo0 lnego Słownika Zamo0 wien0  - Kod CPV: 

a. 55520000-1 - usługi dostarczania posiłko0 w
a. 63511000-4 – organizacja wycieczek,
b. 63510000-7 – usługi biur podro0 zGy i podobne,
c. 63500000-4 - usługi biur podro0 zGy, podmioto0 w turystycznych i pomocy turystycznej,
d. 55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłko0 w,
e. 60170000-0 - wynajem pojazdo0 w przeznaczonych do transportu oso0 b wraz z kierowcą,

6. Orientacyjne terminy wykonania zamo0 wienia (szczego0 łowe terminy zostaną ustalone z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym
postępowaniu) - kwiecien0  – czerwiec 2021 r. Z uwagi na zagrozGenie pandemią Zamawiający zastrzega sobie odwołanie wycie-
czek, jes0 li nie będzie warunko0 w do ich zrealizowania.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częs0ciowych – ich wyodrębnienie (zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Częs0ci
II. - Formularzu Oferty, pkt. 1 -Kalkulacja) będzie słuzGyc0 jedynie do przeprowadzenia rozliczen0  z Wykonawcą.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli poprzez udział na koszt Wykonawcy swojego przedstawiciela w kazGdej wycieczce.

III. Wymagania:
1. O udzielenie zamo0 wienia mogą ubiegac0 się Wykonawcy, kto0 rzy:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalnos0ci będącej przedmiotem zamo0 wienia, jezGeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnien0  – przedstawią aktualny odpis z włas0ciwego rejestru (potwierdzający posiadanie
uprawnien0  do wykonywania okres0 lonej działalnos0ci lub czynnos0ci,  jezGeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnien0 ), jezGeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru; 

a. są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamo0 wienia – przedstawią:
1) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, zGe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos0ci cywilnej

w zakresie prowadzonej działalnos0ci gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą nizG  18 tys. PLN,
1) aktualne  zas0wiadczenie  włas0ciwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  zGe Wykonawca  nie  zalega

z opłacaniem podatko0 w, lub zas0wiadczenie, zGe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozGenie na
raty zaległych płatnos0ci lub wstrzymanie w całos0ci wykonania decyzji włas0ciwego organu - wystawione nie wczes0niej
nizG  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2) aktualne zas0wiadczenie włas0ciwego oddziału Zakładu Ubezpieczen0  Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, zGe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, zGe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozGenie na raty zaległych płatnos0ci
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lub wstrzymanie w całos0ci wykonania decyzji  włas0ciwego organu -  wystawione nie wczes0niej nizG  3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,

b. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamo0 wienia – przedstawią wy-
kaz oso0 b, kto0 re będą uczestniczyc0  w wykonywaniu zamo0 wienia, w szczego0 lnos0ci odpowiedzialnych za s0wiadczenie usług
szkoleniowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dos0wiadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamo0 wienia, a takzGe zakresu wykonywanych przez nie czynnos0ci, oraz informacją o podstawie do dysponowa-
nia tymi osobami,

c. posiadają dos0wiadczenie w realizacji co najmniej trzech jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodziezGy wy-
konanych w ostatnich 5 latach,

d. w stosunku, do kto0 rych nie zachodzą okolicznos0ci, kto0 re w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie
ustawy prawo zamo0 wien0  publicznych, powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113
poz. 759) – złozGą stosowne os0wiadczenie w brzmieniu jak w formularzu oferty.

1. Ocena spełnienia ww. warunko0 w dokonana zostanie zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA w oparciu o informacje zawarte
w przedstawionych os0wiadczeniach i dokumentach. Z ich tres0ci musi wynikac0 jednoznacznie, izG  Wykonawca je spełnia.

2. Warunki płatnos0ci: przelewem na podany w Ofercie nr rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidło-
wo wystawionego rachunku lub faktury VAT, po wczes0niejszym podpisaniu protokołu odbioru „bez zastrzezGen0 ”.

3. Termin zapłaty  mozGe  ulec  przesunięciu  w przypadku  nieprzekazania  przez  Instytucję  Pos0redniczącą  s0rodko0 w finansowych
na konto projektu. W tej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwac0 odsetki za zwłokę za ten okres. 

4. Płatnikiem jest Gmina Skoroszyce, ul. Powstan0 co0 w SM ląskich 17, 48-320 Skoroszyce, NIP 7532406077, Regon 531412941.

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warun-
ków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania spełnienia warunko0 w udziału w postępowaniu kazGdy z Wykonawco0 w powinien przedłozGyc0 wraz z ofertą wy-
pełnioną w języku polskim następujące os0wiadczenia i dokumenty: 
a. os0wiadczenia (zgodnie z tres0cią zawartą w Częs0ci II niniejszego Zaproszenia):

1) o akceptacji i spełnieniu warunko0 w udziału w postępowaniu,
1) o zgodnos0ci składanej oferty z wymaganiami okres0 lonymi w Zaproszeniu,
2) o związaniu niniejszą ofertą w okresie 30 dni od daty jej otwarcia,
3) o posiadaniu uprawnien0  do wykonywania okres0 lonej działalnos0ci lub czynnos0ci, jezGeli przepisy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnien0 ,
4) o posiadaniu niezbędnej wiedzy i dos0wiadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi

do wykonania zamo0 wienia,
5) o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamo0 wienia,
6) o niezachodzeniu okolicznos0ci, kto0 re - w przypadku gdyby postępowanie niniejsze prowadzone było w trybie ustawy

prawo zamo0 wien0  publicznych - powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U.  2010 r. Nr 113
poz. 759).

7) o braku powiązan0  osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub osobami upowazGnionymi w jego Imieniu do zacią-
gania  zobowiązan0 ,  lub  osobami  wykonującymi  w imieniu  Zamawiającego  czynnos0ci  związane  z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczego0 lnos0ci poprzez:
a) uczestniczenie w spo0 łce, jako wspo0 lnik spo0 łki cywilnej lub spo0 łki osobowej,
a) posiadanie, co najmniej 10% udziało0 w lub akcji o ile nizGszy pro0 g nie wynika z przepiso0 w prawa lub nie został

okres0 lony przez IZ PO,
b) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
c) pozostawanie w związku małzGen0 skim, w stosunku pokrewien0 stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewien0 -

stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
a. Zobowiązania (zgodnie z tres0cią zawartą w Częs0ci II niniejszego Zaproszenia):

1) do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
1) do wykonania przedmiotu zamo0 wienia w terminie okres0 lonym w niniejszym Zaproszeniu.

b. Zaparafowany zał. nr 2 – wzo0 r umowy z Wykonawcą.
c. Programy czterech jednodniowych wycieczek edukacyjnych.
d. Licencję organizatora wyjazdo0 w (jes0 li dotyczy).
e. Aktualny  odpis  z  włas0ciwego rejestru  (potwierdzający posiadanie  uprawnien0  do wykonywania  okres0 lonej  działalnos0ci

lub czynnos0ci, jezGeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnien0 ), jezGeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru.

f. Wykaz przedsięwzięc0  wraz z opisem charakteru i zadan0  Wykonawcy w realizowanych projektach/zamo0 wieniach lub listy
referencyjne dotyczące kompleksowej organizacji co najmniej trzech co najmniej trzech jednodniowych wycieczek eduka-
cyjnych wykonanych w ostatnich 5 latach.

g. Wykaz  oso0 b,  kto0 re  będą uczestniczyc0  w wykonywaniu zamo0 wienia,  w szczego0 lnos0ci  odpowiedzialnych  za s0wiadczenie
usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dos0wiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykona-
nia zamo0 wienia, a takzGe zakresu wykonywanych przez nie czynnos0ci, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

h. Aktualne zas0wiadczenia włas0ciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, zGe Wykonawca nie zalega z opłaca-
niem podatko0 w, lub zas0wiadczenie, zGe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozGenie na raty zale-
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głych płatnos0ci lub wstrzymanie w całos0ci wykonania decyzji włas0ciwego organu - wystawione nie wczes0niej nizG  3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

i. Aktualne zas0wiadczenie włas0ciwego oddziału Zakładu Ubezpieczen0  Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego potwierdzające, zGe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub po-
twierdzenie,  zGe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub rozłozGenie  na  raty  zaległych  płatnos0ci
lub wstrzymanie w całos0ci wykonania decyzji włas0ciwego organu - wystawione nie wczes0niej nizG  3 miesiące przed upły-
wem terminu składania ofert.

j. Opłaconą polisę (wraz z dowodem jej opłacenia), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, zGe Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnos0ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnos0ci.

k. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają dokumenty po-
twierdzające spełnienie warunko0 w udziału w postępowaniu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministro0 w
w sprawie rodzajo0 w dokumento0 w, jakich mozGe zGądac0 zamawiający od wykonawcy  oraz form, w jakich te dokumenty mogą
byc0 składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U.  Nr 226, poz. 1817).

l. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, nalezGy dołączyc0 do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
pos0wiadczonej  za  zgodnos0c0  z  oryginałem  przez  Wykonawcę.  W  przypadku  wykonawco0 w  wspo0 lnie  ubiegających  się
o udzielenie zamo0 wienia oraz w przypadku podmioto0 w, o kto0 rych mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Mi-
nistro0 w z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajo0 w dokumento0 w, jakich mozGe zGądac0  zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą byc0 składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) - kopie dokumento0 w dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmioto0 w mogą byc0 pos0wiadczane za zgodnos0c0 z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

m. Wykonawcy wspo0 lnie ubiegający się o udzielenie Zamo0 wienia zobowiązani są do złozGenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa
potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawco0 w wspo0 lnie ubiegających się
o udzielenie Zamo0 wienia. 

V. Miejsce, termin i forma składania ofert:
1. Ofertę w wersji elektronicznej nalezGy przesłac0  na adres gzeasip@skoroszyce.pl z adnotacją w tytule wiadomos0ci „Oferta na za-

mo0 wienie nr ………. – Organizacja wycieczek edukacyjnych w ramach Projektu nr RPOP.09.01.03-16-0004/18 – „Radosne Przed-
szkole - …”  w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r., godz. 13:00

1. Ofertę mozGe złozGyc0 osoba uprawniona do składania w imieniu wykonawcy wiązGących os0wiadczen0  woli.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjas0nien0  dotyczących postępowania w sprawach proce-

duralnych i merytorycznych jest Leszek A. Zając – dyrektor Projektu – e-mail: gzeasip@skoroszyce.pl

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 8 stycznia 2021 r., godz. 13:10

VII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierowac0 się będzie kryterium:

a. cena – 60 pkt - maksymalną ilos0c0  pkt, jaką mozGna uzyskac0 – uzyskuje oferta z najnizGszą ceną - sposo0 b obliczenia punkto0 w:
całkowita cena: oferowana minimalna brutto/ całkowita cena brutto badanej oferty * 60 pkt,

a. atrakcyjnos0c0  programowa  – 20 pkt - maksymalną ilos0c0  pkt, jaką mozGna uzyskac0  – 15 pkt - uzyskuje oferta z  najbardziej
atrakcyjnym programem – kto0 ry oceniany będzie według następujących kryterio0 w:
1) dostosowanie do wieku wychowanko0 w,
1) odwiedzane placo0 wki prowadzą zajęcia edukacyjne:

a)  integrujące wiedzę matematyczno-przyrodniczą, naukowo-techniczną i informatyczną oraz w zakresie poznawa-
nia i umiejętnos0ci uczenia się a takzGe 

a) ukazujące badania i  odkrycia  naukowe, wynalazki  i  ich praktyczne zastosowanie w ro0 zGnych dziedzinach zGycia
człowieka,

2) oferowanie przez odwiedzane placo0 wki nauki poprzez zabawę i praktyczne działanie,
3) mozG liwos0c0 poznawania lokalnych atrakcji turystycznych:

a) osobliwos0ci krajobrazu, fauny i flory,
a) obiekto0 w architektonicznych i ciekawych rozwiązan0  technicznych oraz 
b) uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.

KazGdy z trzech członko0 w Komisji oceniającej ofertę będzie mo0 gł przyznac0 od 0 - 5 punkto0 w w kazGdej częs0ci tego kryterium
oceniając na podstawie przedłozGonych dokumento0 w – sposo0 b obliczenia punkto0 w: maksymalna liczba punkto0 w za atrak-
cyjnos0c0 przedstawionego programu/atrakcyjnos0c0 programowa badanej oferty * 15 pkt,

b. dos0wiadczenie Wykonawcy – 25 pkt - maksymalną ilos0c0  pkt, jaką mozGna uzyskac0 – sposo0 b obliczenia punkto0 w: ilos0c0  prze-
prowadzonych wycieczek w badanej ofercie/maksymalna ilos0c0  przeprowadzonych wycieczek spos0ro0 d ofert nie odrzuco-
nych (ale nie większa nizG  10) * 25 pkt.

1. Ocena ofert wyrazGona zostanie w punktach, kto0 re będą liczone wg następującego wzoru:
całkowita cena

 oferowana minimalna brutto
maksymalna oferowana

 atrakcyjnos0c0  programowa

maksymalne dos0wiadczenie 
Wykonawcy

Gmina Skoroszyce
ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce

NIP 7532406077; Regon 531412941
Tel. +48 77 431 80 82, Fax +48 77 431 89 69

email: ug@skoroszyce.pl
www:  http://skoroszyce.pl/

Gminny Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach
ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce
NIP 7531063942; Regon 0011682291
Tel: 77 431-80-96
email: gzeasip@skoroszyce.pl
www: http://gzeasip.skoroszyce.pl/

mailto:ug@skoroszyce.pl
http://gzeasip.skoroszyce.pl/
mailto:gzeasip@skoroszyce.pl
./..%2F..%2F..%2F..%2FAppData%2FLocal%2FTemp%2F%20http:%2F%2Fskoroszyce.pl%2F
mailto:gzeasip@skoroszyce.pl
mailto:gzeasip@skoroszyce.pl


- 5 -

RPOP.09.01.03-16-0004/18 – „Radosne Przedszkole - rozwój ośrodka wychowania przedszkolnego w Sidzinie”
 PROJ EK T  WS PÓŁF IN AN S OWAN Y PRZE Z  UN IĘ  EUROPEJ S K Ą W RAMAC H  EUROPEJ S K IEGO  F UN DUS ZU  S POŁEC ZN EGO       

maksymalna oferowanaatrakcyjność programowa
atrakcyjność programowabadanej oferty

c = ------------------------------------- * 60 pkt + ---------------------------------------- * 15 pkt + -------------------------------------- * 25 pkt
całkowita cena brutto 

badanej oferty
atrakcyjnos0c0 programowa 

badanej oferty
dos0wiadczenie Wykonawcy 

badanej oferty

całkowitacenaoferowanaminimalnabrutto
całkowitacenabadanej oferty brutto

 

gdzie „c” oznacza punktację przyznaną badanej ofercie wg powyzGszych kryterio0 w.
2. Spos0ro0 d złozGonych ofert zostanie wybrana ta, kto0 ra odpowiada wszystkim wymaganiom okres0 lonym w niniejszym Zaproszeniu,

oferuje wykonanie przedmiotu zamo0 wienia za najnizGszą cenę i prezentuje najlepszą atrakcyjnos0c0 programową i została złozGona
przez Oferenta posiadającego wymagane dos0wiadczenie - uzyskała najwyzGszą mozG liwą liczbę punkto0 w wyliczoną według po-
wyzGszego wzoru (maksymalna łączna ilos0c0 punkto0 w wynosi 100). 

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnos0cią do dwo0 ch miejsc po przecinku.
4. JezGeli Zamawiający nie mozGe dokonac0 wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, zGe zostały złozGone oferty o takiej samej

punktacji, Zamawiający wezwie Wykonawco0 w, kto0 rzy złozGyli te oferty, do złozGenia w terminie okres0 lonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferowac0 cen wyzGszych nizG  zaoferowane w złozGonych uprzednio Ofertach.

VIII. Kryteria wyboru oferty:
1. Na formularzu oferty nalezGy przedstawic0  cenę netto i brutto przedmiotu zamo0 wienia oraz kwotę podatku VAT, jezGeli Oferent

jest jego płatnikiem.
1. Wartos0c0 cenową nalezGy wpisac0 w polskich złotych z precyzją do dwo0 ch miejsc po przecinku.
2. Cena zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamo0 wienia.
3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
4. KazGdy z oferento0 w mozGe zaproponowac0 tylko jedną cenę i nie mozGe jej zmienic0.
5. Dopuszcza się negocjacje w sprawie ceny.
6. W wyborze ofert biorą udział Wykonawcy, kto0 rzy w okres0 lonym w pkt. V terminie złozGą kompletne Oferty.

  Załączniki: 
1. Wzo0 r umowy
1. Os0wiadczenie  RODO
2. Projektowa etykieta do oznakowania autokaro0 w

Kierownik
Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli 

w Skoroszycach

Justyna Dwornik
 (podpis kierownika Zamawiającego)
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CZĘŚĆ II. (wypełnia Wykonawca) 

Formularz Oferty

Dotyczy postępowania ………………………………..

Pieczęć firmowa/dane adresowe:

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

NIP:
........................................................................................................................

Regon: ........................................................................................................................

Nr rachunku bankowego:
........................................................................................................................

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej
za realizację usługi1 ........................................................................................................................

E-mail osoby odpowiedzialnej za realizację usługi
........................................................................................................................

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej za realizację usługi
........................................................................................................................

1. Kalkulacja:
Odpowiadając na zaproszenie do złozGenia oferty na przedmiot zamo0 wienia, zgodnie z warunkami wymienionymi w Częs0ci I i przed-
stawioną ponizGej kalkulacją za łączną:

a. cenę netto: ……………......zł, (słownie: ……..…..……..……...…............................................................ złotych),

a. podatek VAT: .....................zł, (słownie: ................................................................................................. złotych),

b. cenę brutto: ……………... zł, (słownie: ................................................................................................... złotych),

Lp. Nazwa wyrobu/usługi
Jednost-
ka miary

Ilość
Cena NET-

TO
Wartość
NETTO

Stawka
VAT

Wartość
VAT

Wartość
BRUTTO

1. częs0c0 A - opracowanie programu wycieczek szt. 4 --- --- --- --- ---

1.
częs0c0  B - kompleksowa organizacja czterech
jednodniowych wycieczek edukacyjnych 

wycieczka 4

1. Wykaz przedsięwzięć wraz z opisem charakteru i zadań Wykonawcy w realizowanych projektach/zamówieniach lub li -
sty referencyjne dotyczące kompleksowej organizacji co najmniej trzech jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla
dzieci i  młodzieży wykonanych w ostatnich 5 latach.

L.p. Nazwa zadania Zleceniodawca
Termin

 realizacji 
Wartość 

w PLN
Opis charakteru i zadań wykonawcy 

1.

1.

1 osoba wymieniona w tym punkcie jest zobowiązana do złozGenia os0wiadczenia RODO (zał. nr 2)
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2.

3.

4.

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wy-
konania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  oraz informacją o podstawie do dysponowa-
nia tymi osobami2

L.p. Imię i nazwisko
Wykształcenie

 i kwalifikacje zawodowe
Doświadczenie 

zawodowe 
Zakres 

wykonywanych czynności
Informacja

 o podstawie do dysponowania 
1.

1.

2.

3.

4.

3. Oświadczam, że:
a. akceptuję i spełniam warunki udziału w postępowaniu,
a. niniejsza oferta jest zgodna z wymaganiami okres0 lonymi w Zaproszeniu,
b. uwazGam się za związanego niniejszą ofertą w okresie ustalonym w Częs0ci I,
c. posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  okres0 lonej  działalnos0ci  lub  czynnos0ci,  jezGeli  przepisy  nakładają  obowiązek

posiadania takich uprawnien0 ,
d. posiadam niezbędną wiedzę i dos0wiadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamo0 wienia,
e. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamo0 wienia,
f. nie zachodzą w stosunku do mnie okolicznos0ci,  kto0 re w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie

ustawy prawo zamo0 wien0  publicznych powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113
poz. 759),

g. nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, lub osobami upowazGnionymi w jego imieniu
do zaciągania zobowiązan0 ,  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnos0ci związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczego0 lnos0ci poprzez:
1) uczestniczenie w spo0 łce, jako wspo0 lnik spo0 łki cywilnej lub spo0 łki osobowej,
1) posiadanie,  co  najmniej  10% udziało0 w  lub  akcji  o  ile  nizGszy  pro0 g  nie  wynika  z  przepiso0 w  prawa  lub  nie  został

okres0 lony przez IZ PO,
2) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
3) pozostawanie w związku małzGen0 skim, w stosunku pokrewien0 stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewien0 stwa

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
h. s0wiadomie  i  dobrowolnie  wyrazGam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  zakresie  zdefiniowanym

niniejszym formularzem wyłącznie przez:
1) Marszałek  Wojewo0 dztwa  Opolskiego  z  siedzibą  w  Opolu  45-082,  ul.  Piastowska  14,  Urząd  Marszałkowski

Wojewo0 dztwa Opolskiego, oraz
1) Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech KrzyzGy 3/5,

i. w  celach  realizacji  projektu  nr  RPOP.09.01.03-16-0004/18  –  „Radosne  Przedszkole  -  rozwo0 j  os0rodka  wychowania
przedszkolnego  w  Sidzinie”,  w  szczego0 lnos0ci  potwierdzenia  kwalifikowalnos0ci  wydatko0 w,  udzielenia  wsparcia,
monitoringu,  ewaluacji,  kontroli,  audytu  i  sprawozdawczos0ci  oraz  działan0  informacyjno-promocyjnych  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo0 dztwa Opolskiego 2014 –2020.

j. Jednoczes0nie  os0wiadczam, zGe  zostałem poinformowany,  zGe  w tym przypadku nie  ma zastosowania prawo do usunięcia
danych, poniewazG  przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa pan0 stwa członkowskiego, kto0 remu podlegają Administratorzy.  

4. Zobowiązuję się, do:
a. zawarcia  umowy  według  wzoru  dostarczonego  przez  Zamawiającego  (zał.  nr  1)  w miejscu  i terminie  wyznaczonym

przez Zamawiającego,
a. wykonania przedmiotu zamo0 wienia w terminach i na warunkach okres0 lonych w niniejszym Zaproszeniu.

2 osoby wymienione w tym punkcie są zobowiązane do złozGenia os0wiadczenia RODO (zał. nr 2)
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………………………………………… …………………………………………
(miejscowos0c0, data) (pieczęc0 i podpis3)

    

3 osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy są zobowiązane do złozGenia os0wiadczenia RODO (zał. nr 2)
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Zał. nr 1 – wzo0 r umowy z Wykonawcą
Skoroszyce, …. stycznia 2021 r.

(pieczęc0 nagło0 wkowa)

Umowa zlecenie 
w sprawie kompleksowej organizacji czterech jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla Uczestników Projektu –

55 wychowanków i 6 nauczycielek (sprawujących nad nimi opiekę) Przedszkola w Sidzinie wchodzącego w skład Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego w Sidzinie, ul. Radziechowska 38, 48-320 Skoroszyce

w ramach Projektu nr RPOP.09.01.03-16-0004/18 – 
„Radosne Przedszkole - rozwój ośrodka wychowania przedszkolnego w Sidzinie” 

pomiędzy
Gminą Skoroszycę - Gminnym Zespołem Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach

ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce
NIP 7531063942; Regon 0011682291

reprezentowany przez Justynę Dwornik – Kierownik i Agnieszkę Kaczmarczyk – Główną Księgową
a

…………………………….….. 
 z siedzibą: …………………………….….. 

 NIP: ……………………………….; Regon: ……………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………..

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach Projektu nr RPOP.09.01.03-16-0004/18 – „Radosne Przedszkole - rozwo0 j os0rodka
wychowania  przedszkolnego  w  Sidzinie”  realizowanego  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewo0 dztwa
Opolskiego  na  lata  2014  –  2020;  Os0  Priorytetowa  -  09  –  Wysoka  jakos0c0  edukacji;  Działanie  09.01  -  Rozwo0 j  edukacji;
Poddziałanie 09.01.03 - Wsparcie edukacji przedszkolnej, wspo0 łfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego dla Instytucji Pos0redniczącej – Wojewo0 dzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

1. Przedmiotem zamo0 wienia jest:
a. częs0c0  A - opracowanie programu czterech jednodniowych wycieczek. Zaproponowany przez Oferenta mozGe ulec modyfika-

cjom zaproponowanym przez Zamawiającego. Zmodyfikowany program musi byc0 zatwierdzony przez Zamawiającego,
b. częs0c0  B - zorganizowanie czterech jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla Uczestniko0 w Projektu – 55 wychowanko0 w

i 6 nauczycielek (sprawujących nad nimi opiekę) Przedszkola w Sidzinie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego  w  Sidzinie,  ul. Radziechowska  38,  48-320  Skoroszyce  do placo0 wek  popularyzujących  kompetencje  matema-
tyczno-przyrodnicze,  podstawowe kompetencje  naukowo-techniczne i  informatyczne  oraz umiejętnos0ci  uczenia  się  np.
centra nauki, ogrody dos0wiadczen0 , planetarium, ogrody zoologiczne i/lub botaniczne, rezerwaty przyrody ozGywionej i nie-
ozGywionej,  muzea,  zabytkowe kopalnie,  kina 3D,  parki,  parki geologiczne i paleontologiczne,  parki miniatur,  atrakcyjne
obiekty naukowo-techniczne, itp., kto0 rych celem jest zniwelowanie utrudnionego dostępu ucznio0 w do korzystania z do0 br
kultury i os0rodko0 w naukowych w roku szkolnym 2020/21 w kazGdej wycieczce będzie uczestniczyc0 maksymalnie 55 wycho-
wanko0 w i 6 nauczycielek. Ostateczna ilos0c0 oso0 b uczestniczących w poszczego0 lnych wycieczkach mozGe ulec zmianie. 

2. Wymagania dotyczące przewozu uczestniko0 w:
a. Wymagane jest zorganizowanie przejazdo0 w uczestniko0 w wycieczek edukacyjnych spod Przedszkola do miejsc zwiedzania

w trakcie wycieczek oraz z powrotem do Przedszkola, a takzGe przejazdo0 w do miejsc zwiedzania i z powrotem. Szczego0 łowe
wymagania warunko0 w transportu:
1) przewozy dzieci młodziezGy odbywac0  się mogą wyłącznie s0rodkami transportu spełniającymi wymagania techniczne

okres0 lone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2005, Nr 108, poz. 908 ze zm.) i innych przepi-
sach związanych z przewozem oso0 b, ustawą z dnia 6 wrzes0nia 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007, Nr
125, poz. 874 ze. zm.).

2) opiekę nad młodziezGą w czasie przewozu organizuje i zapewnia Zamawiający.
3) usługi objęte zamo0 wieniem muszą byc0  s0wiadczone s0rodkami transportu o standardach autokaru wycieczkowego pro-

wadzonymi przez osoby mające odpowiednie uprawnienia i dos0wiadczenie w realizacji  tych usług.
4) Autokar musi byc0 wyposazGony w: 

a) nagłos0nienie z mikrofonem,
b) sprawny system ogrzewania wnętrza autobusu w okresie jesienno-zimowym, klimatyzację w okresie letnim,
c) wyjs0cia awaryjne, do kto0 rych dostęp nie powinien byc0 niczym utrudniony,
d) dwie gas0nice, z kto0 rych jedna powinna byc0  umieszczona mozG liwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz autobusu,

w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej uzGycia,
e) apteczkę doraz0nej pomocy,
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f) oznaczenia przodu i tyłu autokaru kwadratowymi tablicami barwy zGo0 łtej z symbolem dzieci barwy czarnej, (w wa-
runkach niedostatecznej widocznos0ci tablice powinny byc0  os0wietlone, chyba zGe są wykonane z materiału odbla-
skowego) oraz tablicą projektową A4 (przednia, tylna i boczna szyba) według wzoru dostarczonego przez Zama-
wiającego – stanowi zał. nr 3.

5) Wykonawca zapewnia uczestnikom bezpieczny przewo0 z tzn. odpowiednie warunki bezpieczen0 stwa i higieny,
6) Wykonawca zobowiązGe kierującego pojazdem do posiadania przy sobie i okazywania na zGądanie wymaganego prawa

jazdy kat. D, dowodu rejestracyjnego pojazdu, dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpie-
czenia OC, NNW oraz pozostałych dokumento0 w wynikających z ustawy o transporcie drogowym,

7) Wykonawca ubezpiecza s0rodki transportu i pasazGero0 w od wszelkich szko0 d powstałych podczas przewozu i pozostają-
cych w związku z przewozem,

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją i uzGywaniem pojazdo0 w własnych lub wynajętych, w tym
koszty za przejazdy płatnymi odcinkami dro0 g i koszty postoju na parkingach płatnych,

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo powiadomienia uprawnionych słuzGb w celu kontroli stanu technicznego pojazdu
oraz uprawnien0  i trzez0wos0ci kierowcy przed wyjazdem,

10) w przypadku awarii s0rodka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy s0rodek transportu, spełniający
warunki okres0 lone przepisami oraz okres0 lone nn. zaproszeniem, w taki sposo0 b, aby nie powodowac0  opo0 z0nien0  czaso-
wych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu zGadnych dodatkowych koszto0 w,

11) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego s0rodka transportu oraz kierowco0 w w sytuacji okres0 lonej wy-
zGej w punkcie 10, Zamawiający zleci osobie  trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Oferent ponosi wszelkie koszty za-
pewnienia zastępczego s0rodka transportu,

3. Wymagania dotyczące udziału uczestniko0 w w wycieczkowych zajęciach edukacyjnych:
a. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania wstępo0 w do zwiedzanych obiekto0 w dla dzieci oraz ich opiekuno0 w zgodnie

z informacjami zawartymi w punkcie II.3b,
1) zapewnienia usługi pilota na całej trasie przejazdu i podczas trwania wycieczek,
2) zapewnienia usługi przewodniko0 w turystycznych w miejscach zwiedzania,
3) zapewnienia wszystkich bileto0 w wstępu do miejsc zwiedzanych,
4) ubezpieczenia NNW dla całej grupy na czas trwania wycieczek.

4. Wymagania dotyczące wyzGywienia uczestniko0 w:
a. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania pełnego wyzGywienia dla włas0ciwej ilos0ci uczestniko0 w w licencjonowanych

punktach gastronomicznych w trakcie kazGdej wycieczki dla dzieci oraz ich opiekuno0 w zgodnie z informacjami zawartymi
w punkcie II.3b,
1) organizowania pełnego wyzGywienia dla włas0ciwej ilos0ci uczestniko0 w w licencjonowanych punktach gastronomicznych

zgodnie z ponizGszą specyfikacją - w trakcie kazGdej wycieczki - ciepły dwudaniowy obiad z napojem (sok, kompot, itp.).
5. Oznaczenie przedmiotu zamo0 wienia wg Wspo0 lnego Słownika Zamo0 wien0  - Kod CPV: 

a. 55520000-1 - usługi dostarczania posiłko0 w
b. 63511000-4 – organizacja wycieczek,
c. 63510000-7 – usługi biur podro0 zGy i podobne,
d. 63500000-4 - usługi biur podro0 zGy, podmioto0 w turystycznych i pomocy turystycznej,
e. 55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłko0 w,
f. 60170000-0 - wynajem pojazdo0 w przeznaczonych do transportu oso0 b wraz z kierowcą,

6. Orientacyjne terminy wykonania zamo0 wienia (szczego0 łowe terminy zostaną ustalone z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym
postępowaniu)  -  kwiecien0  –  czerwiec  2021  r.  Z  uwagi  na  zagrozGenie  pandemią  Zamawiający  zastrzega  sobie  odwołanie
wycieczek, jes0 li nie będzie warunko0 w do ich zrealizowania.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częs0ciowych – ich wyodrębnienie (zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Częs0ci
II. - Formularzu Oferty, pkt. 1 -Kalkulacja) będzie słuzGyc0 jedynie do przeprowadzenia rozliczen0  z Wykonawcą.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli poprzez udział na koszt Wykonawcy swojego przedstawiciela w kazGdej wycieczce.
9. Wykonawca os0wiadcza, zGe:

a. spełnia warunki okres0 lone w art. 22, ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamo0 wien0  publicznych;                                                        
a. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamo0 wienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamo0 wien0  publicz-

nych;
b. nie zachodzą w stosunku do niego okolicznos0ci,  kto0 re w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie

ustawy prawo zamo0 wien0  publicznych, powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113
poz. 759);

c. posiada uprawnienia  do wykonywania działalnos0ci  będącej  przedmiotem zamo0 wienia,  jezGeli  przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnien0  – przedstawią aktualny odpis z włas0ciwego rejestru (potwierdzający posiadanie
uprawnien0  do wykonywania okres0 lonej działalnos0ci lub czynnos0ci,  jezGeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnien0 ), jezGeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru; 

d. jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamo0 wienia – przedstawił:
1) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, zGe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos0ci cywilnej

w zakresie prowadzonej działalnos0ci gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą nizG  18 tys. PLN,
2) aktualne  zas0wiadczenie  włas0ciwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  zGe Wykonawca  nie  zalega

z opłacaniem podatko0 w, lub zas0wiadczenie, zGe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozGenie na
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raty zaległych płatnos0ci lub wstrzymanie w całos0ci wykonania decyzji włas0ciwego organu - wystawione nie wczes0niej
nizG  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) aktualne zas0wiadczenie włas0ciwego oddziału Zakładu Ubezpieczen0  Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, zGe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, zGe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozGenie na raty zaległych płatnos0ci
lub wstrzymanie w całos0ci wykonania decyzji  włas0ciwego organu -  wystawione nie wczes0niej nizG  3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,

e. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamo0 wienia – przedstawią wy-
kaz oso0 b, kto0 re będą uczestniczyc0  w wykonywaniu zamo0 wienia, w szczego0 lnos0ci odpowiedzialnych za s0wiadczenie usług
szkoleniowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dos0wiadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamo0 wienia, a takzGe zakresu wykonywanych przez nie czynnos0ci, oraz informacją o podstawie do dysponowa-
nia tymi osobami,

f. posiada dos0wiadczenie w realizacji co najmniej trzech jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodziezGy wy-
konanych w ostatnich 5 latach,

g. nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upowazGnionymi w jego imieniu
do zaciągania zobowiązan0  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnos0ci związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczego0 lnos0ci poprzez:
1) uczestniczenie w spo0 łce, jako wspo0 lnik spo0 łki cywilnej lub spo0 łki osobowej,
1) posiadanie, co najmniej 10% udziało0 w lub akcji o ile nizGszy pro0 g nie wynika z przepiso0 w prawa lub nie został okres0 lo-

ny przez IZ PO,
2) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
3) pozostawanie w związku małzGen0 skim, w stosunku pokrewien0 stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewien0 stwa

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 2
WYKONYWANIE UMOWY

1. Koordynatorem Umowy ze strony Zamawiającego jest ……………...,  tel. ………………..., e-mail: ……………...
1. Koordynatorem Umowy ze strony Wykonawcy jest ……………...,  tel. ………………..., e-mail: ……………...
2. Osoby wymienione w pkt 1 i 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmo -

wania innych niezbędnych działan0  wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 
3. Zmiana oso0 b wskazanych w ust. 1 będzie odbywac0  się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej stronie i  nie wymaga zmian tres0ci

umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:

a. niezwłocznego informowania w formie pisemnej o problemach w realizacji zlecenia,
a. udostępnienia dokumento0 w, w tym finansowych związanych z realizowanym zleceniem Instytucji Pos0redniczącej - Woje-

wo0 dzkiemu Urzędowi Pracy w Opolu lub podmiotom przez niego wyznaczonym,
b. przedstawienia na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjas0nien0  dotyczących zlecenia w terminach

okres0 lonych w wezwaniu,
c. przestrzegania   zapiso0 w  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.,  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.  z 2002 r.  nr 101,

poz. 926 z po0 z0n. zm).
5. W ramach nn. Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamo0 wienia zgodnie z warunkami okres0 lonymi w złozGonej

przez Wykonawcę ofercie, umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli realizacji usługi przez Wykonawcę. 

§ 3
WYNAGRODZENIE 

1. Za prawidłowe wykonanie zamo0 wienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT po wczes0niejszym podpisaniu protokołu odbioru „bez zastrzezGen0 ” (podpi-
sanie protokołu nastąpi w terminie 14 dni po zakon0 czeniu kazGdej wycieczki edukacyjnej na podany w ofercie nr rachunku ban-
kowego ……………………………………………  po wczes0niejszym przedłozGeniu Zamawiającemu protokołu zdawczo-odbiorczego łączną
kwotę brutto ………………………………………… PLN (słownie: ……………………………………….  PLN) według ponizGszej specyfikacji:

Lp. Nazwa wyrobu/usługi
Jednost-
ka miary

Ilość
Cena NET-

TO
Wartość
NETTO

Stawka
VAT

Wartość
VAT

Wartość
BRUTTO

2. częs0c0 A - opracowanie programu wycieczek szt. 4 --- --- --- --- ---

3.
częs0c0  B - kompleksowa organizacja czterech
jednodniowych wycieczek edukacyjnych 

wycieczka 4

1. Kwoty, o kto0 rych mowa w ust. 1, zaspokajają wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umo-
wy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją.

2. Dniem dokonania płatnos0ci jest dzien0  obciązGenia rachunku Zamawiającego.
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3. Termin zapłaty  mozGe  ulec  przesunięciu  w przypadku  nieprzekazania  przez  Instytucję  Pos0redniczącą  s0rodko0 w finansowych
na konto projektu. W tej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwac0 odsetki za zwłokę za ten okres. 

4. Płatnikiem jest Gmina Skoroszyce, ul. Powstan0 co0 w SM ląskich 17, 48-320 Skoroszyce, NIP 7532406077, Regon 531412941.

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos0c0 za niewykonanie lub nienalezGyte wykonanie przedmiotu umowy.
1. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokos0ci, a Zamawiający mozGe domagac0 się zapłaty odszkodo-

wania przenoszącego wysokos0c0 zastrzezGonych kar umownych. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy:

a. w razie ogłoszenia upadłos0ci Wykonawcy lub przystąpienia do likwidacji Wykonawcy, 
a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okolicznos0ci powodującej, zGe wykonanie umowy nie lezGy w interesie Zamawiającego,

czego nie mozGna było przewidziec0 w chwili zawarcia umowy.
3. Os0wiadczenie o odstąpieniu, o kto0 rym mowa w pkt. 3 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazGnos0ci i powinno

byc0 złozGone w terminie 14 dni od powzięcia wiadomos0ci o powyzGszych okolicznos0ciach. 
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. w wysokos0ci 10 % wartos0ci brutto przedmiotu umowy za kazGdy rozpoczęty dzien0  opo0 z0nienia w realizacji  umowy,
a. w wysokos0ci 30 % wartos0ci brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy

Wykonawcy,
b. w razie niewykonania przedmiotu umowy lub jego częs0ci w wysokos0ci 10 % wartos0ci brutto niewykonanego przedmiotu

umowy.
5. Za nienalezGyte wykonanie umowy uznaje się w szczego0 lnos0ci realizację usługi niezgodnie z Ofertą, nn. Umową, ustalonym przez

strony harmonogramem działan0 . 
6. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 5
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca os0wiadcza izG  posiada opłaconą w dniu …………………… polisę nr ……………………… zawartą z …………………… potwier-
dzającą, zGe Wykonawca jest ubezpieczony w okresie od ……………………… do ……………………… od odpowiedzialnos0ci cywilnej w za-
kresie prowadzonej działalnos0ci gospodarczej na sumę gwarancyjną …………………………

1. Wykonawca zobowiązuje się, izG  w okresie realizacji nn. umowy będzie kazGdorazowo ubezpieczony  od odpowiedzialnos0ci cywil-
nej na sumę gwarancyjną nie mniejszą nizG  w chwili zawarcia umowy.

§ 6
ZAMIANA STRON UMOWY ORAZ PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca nie mozGe bez zgody Zamawiającego przenies0c0  na osobę trzecią praw i obowiązko0 w wynikających z umowy w cało-
s0ci lub częs0ci.

1. Wykonawca nie mozGe bez zgody Zamawiającego powierzyc0 wykonania zamo0 wienia podwykonawcy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos0c0 za działania lub zaniechania oso0 b, kto0 rym zleca wykonanie częs0ci przedmiotu umo-

wy.
3. W razie naruszenia przez Wykonawcę pkt 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natych-

miastowym.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa wchodzi w zGycie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewazGnos0ci.
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstac0 w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd włas0ciwy miejscowo dla Zama-

wiającego, wg prawa polskiego.
4. Zaproszenie ofertowe oraz oferta przedłozGona przez Wykonawcę stanowią integralną częs0c0 niniejszej umowy.
5. KazGda ze stron nn. Umowy przedkłada aktualny na dzien0  zawarcia umowy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ro0 wno-

wazGnego dokumentu potwierdzającego umocowanie oso0 b działających w ich imieniu do reprezentacji.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
8. Wykonawca os0wiadcza, zGe:

a. został poinformowany, izG  projekt jest wspo0 łfinansowany przez Unię Europejską ze s0rodko0 w Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo0 dztwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Os0 Priorytetowa
- 09 – Wysoka jakos0c0  edukacji; Działanie 09.01 - Rozwo0 j edukacji; Poddziałanie 09.01.03 - Wsparcie edukacji przedszkol-
nej, dla Instytucji Pos0redniczącej – Wojewo0 dzkiego Urzędu Pracy w Opolu;

b. w związku z tym s0wiadomie i dobrowolnie wyrazGa zgodę na przetwarzanie swoich danych i przyjmuje do wiadomos0ci, zGe:
1) administratorem danych w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację progra-

mo0 w operacyjnych jest Minister Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech KrzyzGy 3/5;
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2) administratorem danych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo0 dztwa Opolskiego
2014-2020 jest Marszałek Wojewo0 dztwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkow-
ski Wojewo0 dztwa Opolskiego,

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135 ze zm.) – dane osobo -
we są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo0 dztwa Opolskiego 2014-2020 na podsta-
wie: 

w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo0 dztwa Opolskiego 2014-2020:
1) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115,  art. 122 ,  art. 125 ust. 2. lit d), oraz art. 125 ust 4 lit  a),

art. 125 ust 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. usta-
nawiającego wspo0 lne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spo0 jnos0ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaro0 w Wiejskich oraz Euro-
pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogo0 lne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spo0 jnos0ci i Europejskiego Funduszu Morskie-
go i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz jego załącznikiem XIII (Kryteria de-
sygnacji) - punkt 3.A.iv; 

2) art.  5 oraz art. 19 ust. 4  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  17  grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 wraz
z załącznikiem I i II do tego rozporządzenia; 

3) art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programo0 w w zakresie polityki spo0 j-
nos0ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.);

W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programo0 w operacyjnych: 
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspo0 lne

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spo0 jnos0ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaro0 w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Mor-
skiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogo0 lne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego  Funduszu Społecznego,  Funduszu Spo0 jnos0ci  i  Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego oraz
uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europej-
skiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

3) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrzes0nia 2014 r. ustanawiającego szczego0 łowe
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzo-
ro0 w słuzGących do przekazywania Komisji okres0 lonych informacji oraz szczego0 łowe przepisy dotyczące wymiany infor-
macji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pos0redniczącymi;

4) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programo0 w w zakresie polityki spo0 jnos0ci finansowanych w per-
spektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.);

c. dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu nr RPOP.09.01.03-16-0004/18 – „Radosne Przedszkole -
rozwój ośrodka wychowania przedszkolnego w Sidzinie”,  w szczego0 lnos0ci potwierdzenia kwalifikowalnos0ci  wydat-
ko0 w, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczos0ci oraz działan0  informacyjno-promo-
cyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo0 dztwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO);

d. dane zostały powierzone do przetwarzania:
1) Instytucji Pos0redniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, 
2) Beneficjentowi realizującemu projekt – Gminie Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce,
3) oraz podmiotom, kto0 re na zlecenie Beneficjenta lub Partnero0 w uczestniczą w realizacji projektu:

a) Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach, ul. Nyska 11,
48-320 Skoroszyce,

b) Zespołowi Szkolno–Przedszkolnemu w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest ro0 wnoznaczna z brakiem mozG liwos0ci udzielenia
wsparcia w ramach projektu.

e. dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przyjętego w Instytucji Zarządzającej Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt i wskazanych w nim kategorii archiwalnych spraw.

f. podanie danych jest wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania jest ro0 wnoznaczna z brakiem mozG liwos0ci udzielenia
wsparcia w ramach projektu;

g. w ciągu 4 tygodni po zakon0 czeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informa -
cje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;

h. w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalnos0ci gospodarczej przekazGę informację o liczbie utworzonych miejscach pra-
cy4.

i. mam prawo dostępu do tres0ci swoich danych i ich poprawiania.

Dodatkowo został poinformowany o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych na pod -
stawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso0 b fi-

4 Dotyczy przyznania jednorazowych s0rodko0 w na podjęcie działalnos0ci gospodarczej.
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zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1):

1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
3) zGądania  od administratora  dostępu do danych osobowych w zakresie  danych dotyczących składającego niniejsze

os0wiadczenie w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
4) prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
5) prawie do przeniesienia danych osobowych.

Wykonawca Zamawiający

.........................................................
(podpis Wykonawcy)

……...............................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)
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Zał. nr 2 – Os0wiadczenie  RODO 

Oświadczenie RODO osoby zaangażowanej w realizację zlecenia
(w przypadku zaangazGowania kilku oso0 b - patrz częs0c0 II. - Formularz Oferty, pkt 3 - Wykaz oso0 b … -

  w realizację zlecenia niniejsze os0wiadczenie składa kazGda z nich)

W związku z realizacją zlecenia w ramach projektu  nr RPOP.09.01.03-16-0004/18 – „Radosne Przedszkole - rozwój ośrodka
wychowania przedszkolnego w Sidzinie”. os0wiadczam, zGe przyjmuję do wiadomos0ci, izG :

1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający reali-
zację programo0 w operacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech KrzyzGy 3/5;

2) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo0 dztwa
Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Wojewo0 dztwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Mar-
szałkowski Wojewo0 dztwa Opolskiego,

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i e rozporządzenia Parlamentu Euro -
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso0 b fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.
UE. L. 2016.119.1) oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z po0 z0n. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Wojewo0 dztwa Opolskiego 2014-2020 na podstawie: 

w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo0 dztwa Opolskiego 2014-2020:
a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115,  art. 122 ,  art. 125 ust. 2. lit d), oraz art. 125 ust 4 lit a),

art. 125 ust 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. usta-
nawiającego wspo0 lne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spo0 jnos0ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaro0 w Wiejskich oraz Euro-
pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogo0 lne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spo0 jnos0ci i Europejskiego Funduszu Morskie-
go i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz jego załącznikiem XIII (Kryteria de-
sygnacji) - punkt 3.A.iv; 

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  17 grudnia 2013
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 wraz z za-
łącznikiem I i II do tego rozporządzenia; 

c) art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programo0 w w zakresie polityki spo0 j-
nos0ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z po0 z0n. zm.);

W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programo0 w operacyjnych: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspo0 lne

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spo0 jnos0ci,  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaro0 w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogo0 lne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spo0 jnos0ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europej-
skiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrzes0nia 2014 r. ustanawiającego szczego0 łowe
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (EU) nr 1303/2013 w odniesieniu do
wzoro0 w słuzGących do przekazywania Komisji okres0 lonych informacji oraz szczego0 łowe przepisy dotyczące wymiany
informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pos0redniczącymi;

d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programo0 w w zakresie polityki spo0 jnos0ci finansowanych w per-
spektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z po0 z0n. zm.);

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu nr RPOP.09.01.03-16-0004/18 – „Radosne
Przedszkole - rozwój ośrodka wychowania przedszkolnego w Sidzinie” w szczego0 lnos0ci potwierdzenia kwalifikowal-
nos0ci wydatko0 w, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczos0ci oraz działan0  informa-
cyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo0 dztwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO);

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania:
a) Instytucji Pos0redniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, 
b) Beneficjentowi realizującemu projekt – Gminie Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce,
c) oraz podmiotom, kto0 re na zlecenie Beneficjenta lub Partnero0 w uczestniczą w realizacji projektu:

1. Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach, ul. Nyska 11,
48-320 Skoroszyce,

2. Zespołowi Szkolno–Przedszkolnemu w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce.
Moje dane osobowe mogą zostac0  udostępnione firmom badawczym realizującym badanie ewaluacyjne na zlecenie Powie-
rzającego, Instytucji Zarządzającej lub innego podmiotu kto0 ry zawarł porozumienie z Powierzającym lub Instytucją Zarzą-
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dzającą na realizację ewaluacji.  Moje dane osobowe mogą zostac0 ro0 wniezG  udostępnione specjalistycznym firmom, realizują-
cym na zlecenie Powierzającego lub Instytucji Zarządzającej kontrole w ramach RPO WO; 

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przyjętego w Instytucji Zarządzającej Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt i wskazanych w nim kategorii archiwalnych spraw.

7) podanie danych jest wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania jest ro0 wnoznaczna z brakiem mozG liwos0ci udzielenia
wsparcia w ramach projektu;

8) w ciągu 4 tygodni po zakon0 czeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje
nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;

9) w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalnos0ci gospodarczej przekazGę informację o liczbie utworzonych miejscach pracy5.
10) mam prawo dostępu do tres0ci swoich danych i ich poprawiania.

Dodatkowo zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych na  pod-
stawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso0 b fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1):
1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
3) zGądania od administratora dostępu do danych osobowych w zakresie danych dotyczących składającego niniejsze os0wiad-

czenie w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
4) prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
5) prawie do przeniesienia danych osobowych.

                 

…..……………………………………… …………………………………………………………………
miejscowos0c0, data czytelny podpis składającego os0wiadczenie

5 Dotyczy przyznania jednorazowych s0rodko0 w na podjęcie działalnos0ci gospodarczej.
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Zał. nr 3 – Projektowa etykieta do oznakowania autokaro0 w

Przewóz osób
w ramach projektu

jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu

Społecznego
w ramach

Regionalnego Programu
Operacyjnego

Województwa Opolskiego
na lata 2014 - 2020
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