
  

PRETENDER Adrian Wronka 
ul. Piotrkowska 173  
90-447 Łódź 
 
 

- PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ECCC
 w ramach projektu pt. „Kursy językowe i komputerowe

nr 
 
Szanowni Państwo,  
 
PRETENDER Adrian Wronka, z siedzibą w 
językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej
planuje przeprowadzenie bezstronnych egzaminów 
ramami kwalifikacji DIGCOMP) potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP 
obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji, w ramach projektu obejmującego 
oraz zgodnie z załącznikiem nr IV do Regulaminu Konkursu nr RP
 

 
Przedmiotem wyceny jest przeprowadzenie bezstronnych egzaminów 
równoważnych zgodnych z ramami kwalifikacji DIGCOMP) potwierdzających nabycie przez uczestników projektu 
kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji, w ramach projektu obejmującego 
uczestników projektu oraz zgodnie z załącznikiem nr 
Termin realizacji zamówienia: październik 2018 r. 
Egzaminy zaplanowano po zakończeniu szkolenia danej grupy 
Szczegółowe terminy przeprowadzania egzaminów zostaną ustalone przez Zamawiającego w
Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.
Egzamin certyfikacyjny ECCC lub równoważny, o następuj
- potwierdza poziom znajomości obsługi komputera na poziomie 
z następujących obszarów: 

 Informacja; 
 Komunikacja; 
 Tworzenie treści; 
 Bezpieczeństwo; 
 Rozwiązywanie problemów. 
- jest egzaminem międzynarodowym
- przeprowadzany jest przez ośrodki / instytucje posiadające aktualne uprawnienia (np. akredytację/licencję/status 
ośrodka egzaminacyjnego, itp.) do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych;
- przeprowadzany jest przez egzaminatorów posiadających aktualne uprawnienia do przeprowadzania egzaminów 
– zgodne z opisem przedmiotu zamówienia;
- przeprowadzany dla każdej grupy w ciągu maksymalnie 1 dnia.

 
Uczestnicy projektu:  będzie 150 osób w wieku 18 lat i więcej, 
realizacji proj., tj. ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej,
podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT
 

ROZEZNANIE RYNKU 
PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ECCC- 

językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej
nr umowy RPDS.10.03.00-02-0004/17-02 

, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 290-447 Łódź, w ramach realizacji projektu 
mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” nr umowy RPDS.10.03.00

przeprowadzenie bezstronnych egzaminów na poziomie A lub B lub C (ECCC lub równoważnych zgodnych z 
ramami kwalifikacji DIGCOMP) potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP 
obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji, w ramach projektu obejmującego 

IV do Regulaminu Konkursu nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17.

OPIS PRZEDMIOTU WYCENY 

przeprowadzenie bezstronnych egzaminów na poziomie A 
równoważnych zgodnych z ramami kwalifikacji DIGCOMP) potwierdzających nabycie przez uczestników projektu 
kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji, w ramach projektu obejmującego 

nie z załącznikiem nr IV do Regulaminu Konkursu nr RPDS.10.03.00
październik 2018 r. - listopad 2019 r.   

Egzaminy zaplanowano po zakończeniu szkolenia danej grupy - w okresie październik 2018 r.-
Szczegółowe terminy przeprowadzania egzaminów zostaną ustalone przez Zamawiającego w

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.
Egzamin certyfikacyjny ECCC lub równoważny, o następujących cechach: 

potwierdza poziom znajomości obsługi komputera na poziomie podstawowym (A 

jest egzaminem międzynarodowym i powszechnie uznawanym; 
ośrodki / instytucje posiadające aktualne uprawnienia (np. akredytację/licencję/status 

ośrodka egzaminacyjnego, itp.) do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych;
t przez egzaminatorów posiadających aktualne uprawnienia do przeprowadzania egzaminów 

zgodne z opisem przedmiotu zamówienia; 
przeprowadzany dla każdej grupy w ciągu maksymalnie 1 dnia. 

b w wieku 18 lat i więcej, zamieszkujących w rozum. 
tj. ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze 

podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT.  
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ŁÓDŹ, DN. 08.10.2018 R.  

dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej”  

ramach realizacji projektu „Kursy 
nr umowy RPDS.10.03.00-02-0004/17-02 

(ECCC lub równoważnych zgodnych z 
ramami kwalifikacji DIGCOMP) potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP 
obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji, w ramach projektu obejmującego 150 uczestników projektu 

/17. 

 lub B lub C (ECCC lub 
równoważnych zgodnych z ramami kwalifikacji DIGCOMP) potwierdzających nabycie przez uczestników projektu 
kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji, w ramach projektu obejmującego 150 

10.03.00-IZ.00-02-251/17. 

- listopad 2019 r.  
Szczegółowe terminy przeprowadzania egzaminów zostaną ustalone przez Zamawiającego w porozumieniu z 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia. 

 lub B lub C) w każdym  

ośrodki / instytucje posiadające aktualne uprawnienia (np. akredytację/licencję/status 
ośrodka egzaminacyjnego, itp.) do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych; 

t przez egzaminatorów posiadających aktualne uprawnienia do przeprowadzania egzaminów 

 Kodeksu cywilnego obszar 
chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze 



 
 
Wspólny kod (CPV) – Kod CPV:  

- 80500000-9 - Usługi szkoleniowe 
- 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego
- 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
- 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
 
W związku z powyższym prosimy o wycenę powyższej usługi. Prosimy o wycenę kosztów realizacji zamówienia, na 
który to koszt poza wyżej wymienionymi wymaganiami składają się poniższe obowiązki. 

 

 

Zapewnienie  przeprowadzenie bezstronny
z ramami kwalifikacji DIGCOMP) potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP 
obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji, w ramach projektu obejmującego 
oraz zgodnie z załącznikiem nr IV do Regulaminu Konkursu nr RP

Usługa musi być realizowana zgodnie z Wymaganiami jakościowymi i zasadami realizacji wsparcia w zakresie Działanie: 
10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez cał
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014
 
 

 
 Przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych będzie obejmowało:
1) Przeprowadzenie Egzaminów dla Uczestników/czek Projektu, z za

samodzielności egzaminu; 
2) Zapewnienie osób przeprowadzających egzaminy (egzaminatorów) legitymujących się odpowiednim 

przygotowaniem oraz doświadczeniem zgodnie
3) Zapewnienie dojazdu egzaminatorów do miejs

ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia;
4) Zapewnienia warunków lokalowych niezbędnych do przeprowadzenia ww. egzaminów dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, tj. sal egzaminacyjnych pozb

Miejsce realizacji usługi: na terenie powiatów: 
 

Jelenia Góra jeleniogórski

Jelenia Góra Janowice Wielkie
Jeżów Sudecki
Karpacz
Kowary
Mysłakowice
Piechowice
Podgórzyn
Stara Kamienica
Szklarska Poręba

 

Usługi szkolenia komputerowego 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

W związku z powyższym prosimy o wycenę powyższej usługi. Prosimy o wycenę kosztów realizacji zamówienia, na 
który to koszt poza wyżej wymienionymi wymaganiami składają się poniższe obowiązki.  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

przeprowadzenie bezstronnych egzaminów na poziomie A lub B lub C (ECCC lub równoważnych zgodnych 
z ramami kwalifikacji DIGCOMP) potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP 
obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji, w ramach projektu obejmującego 

IV do Regulaminu Konkursu nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17

Usługa musi być realizowana zgodnie z Wymaganiami jakościowymi i zasadami realizacji wsparcia w zakresie Działanie: 
10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych będzie obejmowało: 
Przeprowadzenie Egzaminów dla Uczestników/czek Projektu, z zachowaniem zasad bezstronności, 

Zapewnienie osób przeprowadzających egzaminy (egzaminatorów) legitymujących się odpowiednim 
przygotowaniem oraz doświadczeniem zgodnie z pkt. IV; 
Zapewnienie dojazdu egzaminatorów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz pokrycie kosztów ich 
ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia; 
Zapewnienia warunków lokalowych niezbędnych do przeprowadzenia ww. egzaminów dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, tj. sal egzaminacyjnych pozbawionych barier architektonicznych wraz z niezbędnym 

enie powiatów:  

POWIAT 
jeleniogórski lwówecki 

GMINA 
Janowice Wielkie 
Jeżów Sudecki 
Karpacz 
Kowary 
Mysłakowice 
Piechowice 
Podgórzyn 
Stara Kamienica 
Szklarska Poręba 

Gryfów Śląski 
Lubomierz 
Mirsk 
Wleń 
 

Pielgrzymka
Świerzawa
Wojcieszów
Złotoryja
 

WARUNKI UDZIAŁU W WYCENIE 
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W związku z powyższym prosimy o wycenę powyższej usługi. Prosimy o wycenę kosztów realizacji zamówienia, na 

(ECCC lub równoważnych zgodnych 
z ramami kwalifikacji DIGCOMP) potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP 
obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji, w ramach projektu obejmującego 150 uczestników projektu 

251/17 

Usługa musi być realizowana zgodnie z Wymaganiami jakościowymi i zasadami realizacji wsparcia w zakresie Działanie: 
e życie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

chowaniem zasad bezstronności, w warunkach 

Zapewnienie osób przeprowadzających egzaminy (egzaminatorów) legitymujących się odpowiednim 

ca wskazanego przez Zamawiającego oraz pokrycie kosztów ich 

Zapewnienia warunków lokalowych niezbędnych do przeprowadzenia ww. egzaminów dostosowanych do potrzeb 
awionych barier architektonicznych wraz z niezbędnym 

złotoryjski 

Pielgrzymka 
Świerzawa 
Wojcieszów 
Złotoryja 



wyposażeniem – w tym w komputery (1 komputer na każdego Uczestnika Projektu przystępującego do egzaminu) 
oraz wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób egzamin
także spełniających wszelkie wymagania dla przeprowadzania ww. egzaminów, wymogi bezpieczeństwa dla 
prowadzenia egzaminów, posiadających instalację grzewczą, a także: zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz zlokaliz

5) Przeprowadzenia Egzaminów w terminie oraz miejscu określonym w harmonogramie egzaminów, ustalonym 
z Zamawiającym oraz z zastrzeżeniem, iż odbędą się one niezwłocznie po zakończeniu szkolenia;

6) Zapewnienie testów egzaminacyjnych, pokrycia kosztów wydania i przesłania certyfikatów do Zamawiającego;
7) Przekazanie Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych protokołów z przeprowadzonych egzaminów

dotyczy); 
8) Informowanie o wszystkich znanych okolicznościach

Wykonawca jest zobowiązany; 
9) Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu w oparciu o „Zasadę równości 

szans Kobiet i Mężczyzn w projektach”;
10) Oznaczenia miejsca oraz dokumentów związanych z realizacją egzaminów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi 

oznaczania Projektu; 
11) Innych niezbędnych elementów do przeprowadzenia ww. egzaminów, m.in. sporządzenia i przekazania listy 

obecności itp.; 
12) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji z p

składają się: 
a) oryginały certyfikatów zewnętrznych;
b) protokół obecności w postaci listy osób obecnych na egzaminie, które zdały i nie zdały egzaminów 

certyfikacyjnych. 
 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁA

 
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów upoważniony jest 
2. Siedziba Zamawiającego: PRETENDER Adrian Wronka
3. Złożenie wyceny polega na wypełnieniu części „Wycena” oraz przesłaniu całego dokumentu 

(tj. „części opisowej” oraz części „wycena”) w formie elektronicznej na adres e
lub pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierskiej lub osob
(jak w pkt. 2), z dopiskiem Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

4. W przypadku  wycen składanych w wersji elektronicznej: 
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .jpg.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku. 
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

W przypadku problemów technicznych związanych z 
niezastosowaniem się do zaleceń z punktów a) 
oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego. 

5. Nieodłączny element wyceny stanowi „część opisowa” oraz część „wycena”.
6. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji dokumentu, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia wyceny. 
7. Wycena musi być uzupełniona w języku polskim.
8. Wycena wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania po

z wymaganiami ustawowymi.  
9. PRETENDER Adrian Wronka informuje, że niniejsza procedura 

oszacowanie wartości zamówienia.  
10. PRETENDER Adrian Wronka 

informacyjny i nie zobowiązuje 
określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych.

 
 

w tym w komputery (1 komputer na każdego Uczestnika Projektu przystępującego do egzaminu) 
oraz wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób egzamin
także spełniających wszelkie wymagania dla przeprowadzania ww. egzaminów, wymogi bezpieczeństwa dla 
prowadzenia egzaminów, posiadających instalację grzewczą, a także: zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz zlokalizowanych możliwie blisko głównych węzłów komunikacyjnych;
Przeprowadzenia Egzaminów w terminie oraz miejscu określonym w harmonogramie egzaminów, ustalonym 
z Zamawiającym oraz z zastrzeżeniem, iż odbędą się one niezwłocznie po zakończeniu szkolenia;

ienie testów egzaminacyjnych, pokrycia kosztów wydania i przesłania certyfikatów do Zamawiającego;
Przekazanie Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych protokołów z przeprowadzonych egzaminów

Informowanie o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których 

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu w oparciu o „Zasadę równości 
szans Kobiet i Mężczyzn w projektach”; 

umentów związanych z realizacją egzaminów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi 

Innych niezbędnych elementów do przeprowadzenia ww. egzaminów, m.in. sporządzenia i przekazania listy 

Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji z przeprowadzonych egzaminów (do 7 dni kalendarzowych), 

oryginały certyfikatów zewnętrznych; 
protokół obecności w postaci listy osób obecnych na egzaminie, które zdały i nie zdały egzaminów 

POSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WYCENY 

Ze strony Zamawiającego do kontaktów upoważniony jest Adrian Wronka, e-mail:  awronka@pretender.pl
PRETENDER Adrian Wronka, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź

Złożenie wyceny polega na wypełnieniu części „Wycena” oraz przesłaniu całego dokumentu 
(tj. „części opisowej” oraz części „wycena”) w formie elektronicznej na adres e-mail: 

pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierskiej lub osobiście do siedziby Zamawiającego
Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

W przypadku  wycen składanych w wersji elektronicznej:  
ący akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .jpg. 

Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku.  
Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną. 

W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e
niezastosowaniem się do zaleceń z punktów a) - c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który 
oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.  

stanowi „część opisowa” oraz część „wycena”. 
Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji dokumentu, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia wyceny. 
Wycena musi być uzupełniona w języku polskim. 
Wycena wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego, zgodnie 

 
informuje, że niniejsza procedura jest rozeznaniem rynku i 

oszacowanie wartości zamówienia.   
 informuje, iż niniejsze szacowanie wartości zamówienia ma charakter 

informacyjny i nie zobowiązuje PRETENDER Adrian Wronka do zawarcia umowy na określonych warunkach i z 
określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych. 
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w tym w komputery (1 komputer na każdego Uczestnika Projektu przystępującego do egzaminu) 
oraz wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób egzaminowanych, a 
także spełniających wszelkie wymagania dla przeprowadzania ww. egzaminów, wymogi bezpieczeństwa dla 
prowadzenia egzaminów, posiadających instalację grzewczą, a także: zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb 

owanych możliwie blisko głównych węzłów komunikacyjnych; 
Przeprowadzenia Egzaminów w terminie oraz miejscu określonym w harmonogramie egzaminów, ustalonym  
z Zamawiającym oraz z zastrzeżeniem, iż odbędą się one niezwłocznie po zakończeniu szkolenia; 

ienie testów egzaminacyjnych, pokrycia kosztów wydania i przesłania certyfikatów do Zamawiającego; 
Przekazanie Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych protokołów z przeprowadzonych egzaminów (jeśli 

mogących wpłynąć na realizację zadań, do których 

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu w oparciu o „Zasadę równości 

umentów związanych z realizacją egzaminów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi 

Innych niezbędnych elementów do przeprowadzenia ww. egzaminów, m.in. sporządzenia i przekazania listy 

nów (do 7 dni kalendarzowych), na którą 

protokół obecności w postaci listy osób obecnych na egzaminie, które zdały i nie zdały egzaminów 

awronka@pretender.pl  
447 Łódź 

Złożenie wyceny polega na wypełnieniu części „Wycena” oraz przesłaniu całego dokumentu  
mail: awronka@pretender.pl  

iście do siedziby Zamawiającego  
Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej 

lub wydrukiem e-maila, spowodowanych 
c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który 

Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji dokumentu, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia wyceny.  

dmiotu składającego, zgodnie  

jest rozeznaniem rynku i ma na celu jedynie 

tości zamówienia ma charakter 
do zawarcia umowy na określonych warunkach i z 



KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART.13 ROZPORZĄDZANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO 
informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie PRETENDER Adrian Wronka, ul. Piotrkowska 173, 90

Łódź oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełn
przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie (00

2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą:
a) w celu przeprowadzenia szacowania do zapytania ofertowego dot. przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub 

równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A potwierdzających nabycie przez 
uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji 
potwierdzających zdobycie przez 216 uczestników projektu zgodnie z art. 6 ust. 1 

b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11 lipca 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014
2010 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn. Zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Spójności na lata 2014 – 2020.–

a w przypadku wyboru oferty: 
c) w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem 
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, 

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy
art. 6 ust. 1 lit f) RODO.  

3. Dane osobowe będą przechowywane
umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana odpowiednio do czasu zakończenia postępowania 
i upływu obowiązywania/rozwiązania umowy.

4.  Dane osobowe będą także przetwarz
umowy z Wykonawcą którego oferta została wybrana, w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku 
przechowywania dokumentów księgowych 
ustawy o rachunkowości. 

5. Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych 
przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje 
i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

6. Dane osobowe Oferentów oraz Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym 
mowa w pkt. 2 pkt. b) do czasu przedawnienia roszczeń wynikających 
na Administratorze lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 
prawa. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w ust. 2 pkt. d) do czasu przedawnienia roszczeń 
wynikających z Umowy.  

8. Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym 
świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, windykacyjnej, audytu, 
ewaluacji a także organom administracji p
na podstawie przepisów prawa.   

9. Oferent/ Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania*, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania**. 

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
12. Oferent/Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty 

za nie ważną. 
14. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych

realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres 
zmian może dotyczyć m.in.: 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART.13 ROZPORZĄDZANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY 
Z DNIA 27.04.2016 R. 

Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO 

Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie PRETENDER Adrian Wronka, ul. Piotrkowska 173, 90
Łódź oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Powierzającej, mający siedzibę 
przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie (00-926). 
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą: 

w celu przeprowadzenia szacowania do zapytania ofertowego dot. przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub 
nie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A potwierdzających nabycie przez 

uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji 
potwierdzających zdobycie przez 216 uczestników projektu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11 lipca 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014

. 1460 z późn. Zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem - na podstawie 6 ust. 1 lit. B RODO,
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, 
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy- podstawą prawną tego przetwarzania 

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w celu przeprowadzenia postępowania oraz realizacji 
umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana odpowiednio do czasu zakończenia postępowania 
i upływu obowiązywania/rozwiązania umowy. 
Dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora danych po upływie obowiązywania/rozwiązaniu 

umowy z Wykonawcą którego oferta została wybrana, w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku 
przechowywania dokumentów księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 

Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych 
przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje 

stępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
Dane osobowe Oferentów oraz Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym 
mowa w pkt. 2 pkt. b) do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w ust. 2 pkt. d) do czasu przedawnienia roszczeń 

Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym 
świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, windykacyjnej, audytu, 
ewaluacji a także organom administracji publicznej, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 

Oferent/ Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania*, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania**.  

osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
Oferent/Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty 

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych  zamian w
się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres 
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KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART.13 ROZPORZĄDZANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY  

Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO 

Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie PRETENDER Adrian Wronka, ul. Piotrkowska 173, 90-447 
iący funkcję Instytucji Powierzającej, mający siedzibę 

w celu przeprowadzenia szacowania do zapytania ofertowego dot. przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub 
nie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A potwierdzających nabycie przez 

uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji 
lit. c RODO, 

w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11 lipca 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

. 1460 z późn. Zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

na podstawie 6 ust. 1 lit. B RODO, 
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, 

podstawą prawną tego przetwarzania 

przez Administratora w celu przeprowadzenia postępowania oraz realizacji 
umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana odpowiednio do czasu zakończenia postępowania  

ane przez Administratora danych po upływie obowiązywania/rozwiązaniu 
umowy z Wykonawcą którego oferta została wybrana, w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku 

wiązku z art. 74 ust. 2 pkt 4 

Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – 
przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje  

stępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 
Dane osobowe Oferentów oraz Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym 

z obowiązków prawnych ciążących  
na Administratorze lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w ust. 2 pkt. d) do czasu przedawnienia roszczeń 

Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym 
świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, windykacyjnej, audytu, 

ublicznej, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych  

Oferent/ Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

Oferent/Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty  

zamian w umowie w celu właściwej 
się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres 



a) okresu realizacji umowy; 
b) ostatecznej ilości egzaminów do zrealizowania, zmniejszenie o max. 30 os
c) zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia określonego 

w umowie) – zamówienie uzupełniające;
15. Warunkiem dokonania zmian wskazanym rozdziale ustęp 14 pkt. a

Zamawiającego informacji do Wykonawcy o planowanych zmianach. Adresy e
Zamawiającym, a Wykonawcą zostaną ujęte w umowie na wykonanie usługi.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ostatecznej ilości egzaminów do zrealizowania, zmniejszenie o max. 30 osób (około 10%);
zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia określonego 

zamówienie uzupełniające; 
Warunkiem dokonania zmian wskazanym rozdziale ustęp 14 pkt. a-c jest przekazanie drogą e
Zamawiającego informacji do Wykonawcy o planowanych zmianach. Adresy e-mail do kontaktów między 
Zamawiającym, a Wykonawcą zostaną ujęte w umowie na wykonanie usługi. 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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ób (około 10%); 
zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia określonego  

c jest przekazanie drogą e-mail przez 
mail do kontaktów między 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym.  

zastosowania w odniesieniu do przechowywania lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 



 
 
 
 

Nazwa Wyceniającego: ……................................................………………….......…………………………

Siedziba Wyceniającego: ……………………………………………………………………..…………………

Adres do korespondencji…….…………..……………………………………………………………………

Nr telefonu:……………………….………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………..………………………………………………… REGON:

Adres e-mail: ……………………………..……………………………………………………………………..…

skierowana do PRETENDER Adrian Wronka 

 
Poziom 

A/B/C 

Nazwa 

egzaminu 

Egzamin ECCC 

lub 

równoważny 

 

Słownie całkowita cena netto za realizację przedmiotu 

 
Poziom 

A/B/C 

Nazwa 

egzaminu 

Egzamin ECCC 

lub 

równoważny 

 

Słownie całkowita cena brutto za realizację przedmiotu 

(Prosimy o wskazanie ceny brutto, podaną w złotych wraz ze wszystkimi
 
 

………………….……., dnia ………………… r. 
WYCENA 

Nazwa Wyceniającego: ……................................................………………….......……………………………………………………………………..

Siedziba Wyceniającego: ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………….

korespondencji…….…………..………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu:……………………….……………………………………………………………………………………………………………...................................

……………………………………………… REGON:…………................…………………………………………………

mail: ……………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………………

 

WYCENA 

Średnia cena 

jednostkowa 

za 1 egzamin 

Ilość osób 

 

 

 

 

Łączna kwota zamówienia 
Cena jednostkowa 
liczba osób biorących udział w projekcie 

 

 

150 

tto za realizację przedmiotu 

zamówienia: 

 

Średnia cena 

jednostkowa 

za 1 egzamin 

Ilość osób 

 

 

 

 

Łączna kwota zamówienia brutto 
Cena jednostkowa brutto za 1 egzamin x 
liczba osób biorących udział w projekcie 

 

 

150 

Słownie całkowita cena brutto za realizację przedmiotu 

zamówienia: 

 

wskazanie ceny brutto, podaną w złotych wraz ze wszystkimi należnym 
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………………….……., dnia ………………… r.  

………………………………………….. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

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

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

…………………………………………………………… 

Łączna kwota zamówienia netto  
Cena jednostkowa netto za 1 egzamin x 
liczba osób biorących udział w projekcie 

PLN 

 

Łączna kwota zamówienia brutto  
Cena jednostkowa brutto za 1 egzamin x 
liczba osób biorących udział w projekcie 

PLN 

 

 podatkami i obciążeniami.) 



Podpisując wycenę jednocześnie oświadczam, że:
a. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w szacowaniu wartości zamówienia, 

w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

b. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

c. Wycena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia.

d. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem 
w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.

e. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż da
w niniejszej wycenie są zgodne z prawdą

 
 

Podpisując wycenę jednocześnie oświadczam, że: 
W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w szacowaniu wartości zamówienia, 

powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Wycena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem 
w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż da
wycenie są zgodne z prawdą. 

……………………………..……………………………….
Podpis i pieczęć Wyceniającego
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W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w szacowaniu wartości zamówienia, 

Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

Wycena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem  

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  

 
……………………………..………………………………. 

Podpis i pieczęć Wyceniającego 


