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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 
 Działając na podstawie Regulaminu zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty 130 tys. złotych, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza  

do złożenia oferty cenowej  na usługę doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu planujących 

założyć przedsiębiorstwo społeczne, stworzyć miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym w ramach 

projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. 

„Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

 42-202 Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 

telefon (34)  3605688,  faks (34)  3605747, 

REGON:  150565527, 

NIP   573-010-83-10 

strona internetowa: http://www.arr.czestochowa.pl  

Adres do korespondencji: 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 

42- 202 Częstochowa 

 

ROZDZIAŁ 2 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamówienie dotyczy realizacji usługi doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu planujących 

założyć przedsiębiorstwo społeczne, stworzyć miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym w ramach 

projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. 

„Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Doradztwo 

będzie zawierać następujące zagadnienia: opracowanie biznesplanu, zakładanie przedsiębiorstwa społecznego, 

ekonomizacja podmiotu ekonomii społecznej, tworzenie miejsc pracy.  

2. Przewidywana ilość godzin doradczych wynosi 10 godzin dla jednej grupy inicjatywnej tworzącej przedsiębiorstwo 

społeczne/istniejącego przedsiębiorstwa społecznego.  

Przewidywana ilość grup inicjatywnych: 5.  

Zamawiający przewiduje wybór jednego doradcy w przedmiotowym zapytaniu. 
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3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2022 r., w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, co oznacza, że w tym okresie Zamawiający może zlecić Wykonawcy realizacje poszczególnych usług 

doradztwa a Wykonawca będzie zobowiązany do ich przygotowania i realizacji. 

4. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu przeprowadzenia mniejszej liczby godzin doradczych, niż 

przewidziana w rozdziale 2 pkt 2 zapytania ofertowego. 

 

 
CPV: 85312320-8 – usługi doradztwa  

 

 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki określone przez Zamawiającego: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania; 

 – warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie przedłożonego wraz z ofertą 

oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Oferty cenowej. 

Zamawiający w procesie oceny oferty, może zwrócić się do Oferenta o przedstawienie dokumentów potwierdzających 

powyższy warunek (np. dyplom ukończenia studiów wyższych). 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

– warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie posiadać wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju 

zamówień, tj. jest w stanie udokumentować doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych  

z zakresu wsparcia w zakładaniu/funkcjonowaniu działalności gospodarczej w formie jednoosobowej, w formie spółki lub  

w formie Podmiotu Ekonomii Społecznej zgodnie z przedmiotem składanej oferty rozumiane jako przeprowadzenie co 

najmniej 300 godzin doradczych w danym obszarze tematycznym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert. 

Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadali niezbędną wiedzę  

z zakresu znajomości aktualnego Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”. 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji zawartych  

w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym 

załącznik nr 1 do Oferty Cenowej oraz wykazu usług stanowiącego załącznik nr 2 do Oferty cenowej. 

Zamawiający w procesie oceny oferty, może zwrócić się do Oferenta o przedstawienie dokumentów potwierdzających 

powyższy warunek (np. referencje, zaświadczenia, świadectwa pracy). 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 



 

 
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3 i 4  

42-202 Częstochowa, 

tel. 34 325 71 42, fax 34 360 57 47 

e-mail: jowes@jowes.pl 

www.jowes.pl 

       Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do 
       wykonania zamówienia oraz jest osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiada wykształcenie wyższe   
       o kierunku:  zarządzenie, ekonomia, prawo lub finanse. 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie przedłożonego wraz z ofertą 

oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącym załącznik nr 1 do Oferty Cenowej. 

Zamawiający w procesie oceny oferty, może zwrócić się do Oferenta o przedstawienie dokumentów potwierdzających 

powyższy warunek (np. dyplom ukończenia studiów wyższych). 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

– warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji zawartych  

w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego 

załącznik nr 1 do Oferty Cenowej. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 3 do oferty należy 

załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego  

(na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Oferty cenowej lub w oparciu o wzór formularza), 

2) dane osoby, która będzie uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji 

zawodowych i doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, z których powinno wynikać, że wykonawca 

posiada: 

-  doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych z zakresu wsparcia w zakładaniu/funkcjonowaniu działalności  

gospodarczej w formie jednoosobowej, w formie spółki lub w formie Podmiotu Ekonomii Społecznej zgodnie z przedmiotem 

składanej oferty rozumiane jako przeprowadzenie co najmniej 300 godzin doradczych w danym obszarze tematycznym  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.  

 
-    wykształcenie wyższe z zakresu: zarządzania, ekonomii, prawa lub finansów. 

Wykaz danych, o których mowa w pkt 2), należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do oferty 

cenowej.    
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ROZDZIAŁ 5 

KRYTERIUM OCENY OFERT 

 

1. Kryterium oceny ofert stanowi: 

 

a) Cena – 60% 

Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą: 

 

                                                           

                                                           C min 

     Wartość punktowa ofert Kc  =  ---------------  x  60 pkt  

                                                            C of 

 

gdzie:  

   C min - najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, 

   C of   -  cena ofertowa brutto oferty badanej. 

b) Doświadczenie – 40 % 

Doświadczenie w zakresie przeprowadzania co najmniej 300 godzin doradztwa zgodnego tematycznie z przedmiotem 

zamówienia w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, Kd    (maksymalnie 40 pkt). 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z następującymi zasadami: 

- w przypadku udokumentowania 300 godzin doradczych oferta otrzyma oferta otrzyma 0 pkt., 

- w przypadku udokumentowania godzin doradczych w przedziale 301-350 oferta otrzyma 10 pkt., 

- w przypadku udokumentowania godzin doradczych w przedziale 351-400 oferta otrzyma 20 pkt., 

- w przypadku udokumentowania godzin doradczych w przedziale 401-450 oferta otrzyma 30 pkt., 

- w przypadku udokumentowania godzin doradczych 451 i więcej oferta otrzyma 40 pkt., 

 

c) Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę 

punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach (K = Kc + Kd). Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc  

po przecinku – zgodnie z zasadami matematycznymi. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana 

Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.; 

 

d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

 

e) Prosimy o przedstawienie kosztów brutto realizacji zamówienia; wartość cenową należy podać w złotych polskich 

cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na 

realizację zamówienia wynikającej z wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że kilka ofert uzyskało taką samą 

ilość punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Zgodnie z potrzebami Zamawiającego zostanie wybrany 1 doradca. 
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ROZDZIAŁ 6 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT,  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin składania ofert: 1 marca 2022 r.                         

2. Ofertę można składać w następujący sposób:  

1) osobiście (w godzinach 7:30-15:00),  

2) za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty),  

3) drogą elektroniczną przesyłając skan oferty na adres e-mail: jowes@jowes.pl lub bezpośrednio poprzez Bazę 

Konkurencyjności. 

3. Miejsce składania ofert (zgodnie z pkt 2 ppk1) oraz2): Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej 

Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa - Biuro Zarządu ARR. 

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2022 r. w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego. 

5. Sposób przygotowania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, ściśle według wymagań określonych w niniejszym 

zapytaniu ofertowym, zgodnie z treścią załączonych wzorów, w języku polskim. Oferta powinna zawierać zakres 

świadczonych usług odpowiadający zakresowi przedmiotu zamówienia oraz proponowaną cenę za realizację przedmiotu 

zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową. Złożenie więcej niż jednej oferty lub alternatywy 

zawarte w treści oferty w tym oferty wariantowej spowodują odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty. Oferty złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie przewiduje 

zaliczek. Oferty składane osobiście lub przesyłane pocztą  należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą usługi 

stanowiącej przedmiot zamówienia oraz adresem wykonawcy. 

6. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 30 marca 2022 r. tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

7. Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń:  

a) wypełniony i podpisany Formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru (Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego), 

 b) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 1 (Załącznik nr 1 do oferty cenowej), 

c)  wykaz usług, o których mowa w Rozdziale 4 pkt 2 (Załącznik nr 2 do oferty cenowej), 

d) podpisana Klauzula informacyjna (Załącznik nr 3 do oferty cenowej), 

    Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawiona do reprezentacji   

Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa; w przypadku złożenia kopii 

pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Informacje dodatkowe:  

Zamawiający, w pierwszej kolejności sprawdzi, czy oferty zostały złożone przez osoby umocowane do dokonania tej 

czynności, w razie konieczności wezwie Wykonawców do złożenia/poprawienia pełnomocnictwa. Wezwanie  

do uzupełnienia/poprawienia pełnomocnictwa nastąpi tylko raz. 

9. Miejsce wykonywania usługi: Biuro JOWES. Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 3 i 4 lub inne miejsce zgodnie  

z preferencjami uczestnika projektu oraz zamawiającego na terenie Subregionu Północnego woj. śląskiego. 

 

 

mailto:jowes@jowes.pl
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10. Ochrona danych osobowych: 

 Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z treścią przedmiotu 

zamówienia, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. dalej RODO oraz ustawy 

 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000, z późn. zm.), a także innych powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i podpisania Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych  

stanowiącej Załącznik nr 3 do Oferty cenowej.  

 

 

ROZDZIAŁ 7 

UWAGI KOŃCOWE 

 

5. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane 

podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 

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

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

 oczywiste omyłki pisarskie, 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

    inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty 

              - natychmiast zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali 

się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę 

najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o  zasadę konkurencyjności oraz Regulamin udzielania zamówień 

 w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej: 

 zmiana terminu wykonania zamówienia, 

 zmiana miejsca wykonania zamówienia, 

jeżeli dochowanie terminu i miejsca wykonania zamówienia określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi  

na jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez czynniki zewnętrzne. 
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11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie trwania bez 

podania przyczyny. 

12. Informujemy, że w przypadku gdy jako Wykonawca zostanie wyłoniony podmiot posiadający status przedsiębiorcy 

będzie zawarta odrębna umowa powierzenia danych osobowych. 

13. Zamawiający przed  podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 

dokona oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe w związku z powierzeniem przetwarzania danych 

osobowych, w celu potwierdzenia iż, zapewnia on wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

 

 

 

Osoby do kontaktu:  

a) W sprawach dotyczących procedury postępowania:  

- Artur Szmaciarski, tel. 34 325 71 42 wew.33 

b) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  

- Łukasz Bednarczyk, tel. 34 325 71 42 wew. 33 

 

 

Wniosek sporządził                          Wniosek zaakceptował 
 

 
……………………………                                                          ……….…………………………… 
osoba odpowiedzialna za      (kierownik komórki wnioskującej) 

przeprowadzenie postępowania 

 
Wniosek zatwierdził 
 

       …………………………… 
(kierownik zamawiającego) 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Oferta cenowa 

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................... 
 
Adres* ................................................................................................................................................... 
 
Telefon* ................................................................................................................................................. 
 
REGON*................................................................................................................................................. 
 
NIP*....................................................................................................................................................... 
 
E-mail* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ............................................................... 
  

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 

42- 202 Częstochowa 

     Przystępując do postępowania  na: ZAM/4/OWES/2022 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym 
za cenę brutto za 1 godzinę doradztwa …………………………………. zł, 

Słownie:    ………………................................................................................. złotych brutto.  

2. Oświadczam, że w cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 
przyszłego świadczenia umownego. 

3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminach określonych przez Zamawiającego, zgodnie  
z zapytaniem ofertowym; 

4. Ponadto oświadczam, że: 
1) zapoznałem/łam się z warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia; 
2) akceptuję wskazany w zapytaniu ofertowym czas związania ofertą. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu 
Karnego. 

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

                                          (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy we właściwym 
                                 pełnomocnictwie) 
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Załącznik nr 1 do oferty cenowej 

Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia: ZAM/4/OWES/2022 

ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko)  

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

oświadczam, że spełniam  warunki określone przez Zamawiającego dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia w szczególności niezbędną, wymaganą wiedzę z zakresu przedmiotu 
zamówienia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz posiadania statusu osoby zdolnej do wykonania 
zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5) nie jestem powiązany z Zamawiającym w sposób, o którym mowa w rozdziale 7 ust.1  zapytania ofertowego. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności z art.297 
Kodeksu Karnego.  

 

 

 

.................................................. 
(miejsce i data)          

   .......................................................................................................................... 
                                    (podpis  osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy  

                             we właściwym pełnomocnictwie) 
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         Załącznik nr 2 do oferty cenowej  

 
 

WYKAZ  ŚWIADCZONYCH USŁUG 

Lp. Imię i 

nazwisko 

Kwalifikacje (wykształcenie 

wyższe tj.: zarządzenie, 
ekonomia, prawo lub 
finanse) TAK/NIE* oraz 

podać kierunek 

ukończonych studiów 

 

Doświadczenie w zakresie świadczenia usług 

doradczych z zakresu wsparcia  

w zakładaniu/funkcjonowaniu działalności 

gospodarczej w formie jednoosobowej, w formie 

spółki lub w formie Podmiotu Ekonomii 

Społecznej zgodnie z przedmiotem składanej 

oferty rozumiane jako przeprowadzenie co 

najmniej 300 godzin doradczych w danym 

obszarze tematycznym w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert  

–TAK/NIE* 

 

oraz proszę podać szczegółowo poszczególne 

okresy świadczenia usługi zgodnej z przedmiotem 

zamówienia w formacie: 

 

 

data/okres świadczenia usługi – zakres usługi zgodnej 

 z przedmiotem zamówienia oraz podmiot na rzecz którego 

świadczono usługi – liczba godzin 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności z art.297 
Kodeksu Karnego.  

 
 
 

   …………………………..                                          ........................................................................................................... 
     (miejsce i data)                       (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy  

we właściwym pełnomocnictwie) 
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Załącznik nr 3 do oferty cenowej 

 

                               Klauzula informacyjna 

 

Klauzula Informacyjna ARR w Częstochowie S.A. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z siedzibą  

przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok 8 42-202 Częstochowa, email: arr@arr.czestochowa.pl; 

2.  Pytania w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres email: 

daneosobowe@arr.czestochowa.pl lub listownie na adres Inspektor Danych Osobowych, Agencja Rozwoju Regionalnego 

w Częstochowie S.A. Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok 8 42-202 Częstochowa; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą  wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z realizacją projektu pod nazwą 

„Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora 

ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w szczególności w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM/4/OWES/2022 oraz badaniu kwalifikowalności środków w 

projekcie.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE – dalej: RODO. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora,  

w związku z realizacją celów o których mowa w ust. 3; podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa takim jak 

ZUS, Urząd Skarbowy, kancelarie komornicze, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane  

z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub Beneficjenta, dostawcom usług pocztowych  

i kurierskich (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną 

oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. 

8. Posiada Pani/Pan 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
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 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania,  

o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

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

                                                                    

(miejscowość i data)       (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania 

                                                                                                                   wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 
 


