
 

Opoczno, 02.11.2021 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

prowadzone w trybie rozeznania rynku 

w ramach realizacji projektu „Aktywny zawsze potrzebny”, Nr RPWP.07.01.02-30-0173/19 

 

Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei 
zaprasza do złożenia oferty na realizację:  

INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO 

dla 70 Uczestniczek/ów Projektu 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei 
Ul. Mikołaja Kopernika 5D 

26-300 Opoczno 

NIP: 7681808272 

REGON: 100768086 

reprezentowany przez Kazimierę Frączak – Prezesa Zarządu  
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN 
netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie 
z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 
Ministerstwa Rozwoju (z dnia 21 grudnia 2020 r.). 

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie przekazano/wysłano do 
min.  2 potencjalnych wykonawców. 
 

Zamówienie stanowiące przedmiot  niniejszego postępowania jest współfinansowane w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 

Włączenie społeczne, Działanie 7.1  Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – 

projekty konkursowe. 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Zamówienie dotyczy:                                                                                                                                                              

Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne   
 

 

Przedmiotem zapytania jest indywidualne poradnictwo psychologiczne dla każdego Uczestnika 
Projektu –  

70 UP. Poradnictwo będzie miało na celu przezwyciężenie barier mentalnych Uczestników Projektu.  

W ramach spotkań z każdym Uczestnikiem Projektu psycholog oceni jego sytuację problemową w 
sferze osobistej i społecznej, wskaże determinanty ryzyka wykluczenia, mocne i słabe strony.  
Psycholog pomoże w przezwyciężaniu indywidualnych barier mentalnych i w przełamaniu lęków oraz 
radzeniu sobie ze stresem i kontrolowaniu emocji. Eliminując/ łagodząc zdiagnozowane deficyty 
intrapsychiczne, Uczestnicy Projektu dzięki wsparciu psychologa będą dążyć do lepszego poznania  
i zrozumienia siebie oraz efektywniejszego wykorzystania potencjału, zwiększając samoświadomość 
i samoakceptację.  
 

Wymiar godzin poradnictwa psychologicznego: 70 osób x 4 godziny. Razem 280 godzin. 

 

 

 

 

 



 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 30.06.2022 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia  
i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 70 osób (55 kobiet, 15 mężczyzn) powyżej 18 
roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  na obszarze województwa 
wielkopolskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających w 100% 
biernymi zawodowo, w tym min.:  

- 7 osób (5K/2M) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
- 10 osób (8K/2M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, 
- 5 osób (4K/1M) korzystających z PO PŻ (przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie powiela 
działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących,  
o których mowa w PO PŻ). 
 

Okres realizacji projektu trwa od 01.05.2021 r. do 30.06.2022 r. 

 

WYKONAWCA BĘDZIE DOKUMENTOWAŁ SPOSÓB UDZIELONYCH USŁUG W RAMACH 
INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO ZA POMOCĄ:  

− LIST OBECNOŚCI, oraz innych dokumentów wynikających z potrzeb projektu, które 
pozwolą zidentyfikować: Uczestnika, któremu udzielono wsparcia, osoby świadczące usługę, 
datę udzielenia wsparcia. Ww. dokumenty zostaną przygotowane przez Zamawiającego. 

 

Planowany termin realizacji usługi: listopad 2021 r. – czerwiec 2022 r. 

Planowane miejsce realizacji zajęć: województwo wielkopolskie.  
 

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 
Koszty administracyjne związane z organizacją wsparcia pokrywa Zamawiający.  
Zamawiający każdorazowo poinformuje Uczestników o terminach poradnictwa oraz dostarczy 
Wykonawcy listy Uczestników Projektu. Wykonawca pokrywa koszty dojazdu doradcy/ców na miejsce 
realizacji poradnictwa oraz ewentualne koszty noclegu.  

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki: 

a) posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia 
psychologicznego i wykonał w sposób należyty obowiązki w tej dziedzinie w przeciągu 
ostatnich dwóch lat w łącznym wymiarze 300 h lub dysponuje osobami posiadającymi taką 
wiedzę i doświadczenie,  

b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym wraz z osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,  
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.  

 

V. WYKLUCZENIE WYKONAWCY: 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO, 
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. 

 

 

 



 

 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA 

OFERT: 

1. Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

spoldzielnia.socjalna@interia.eu lub pocztą tradycyjną w formie pisemnej na adres biura 
Zamawiającego: Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei, ul. Mikołaja Kopernika 5D, 26-300 

Opoczno, do dnia 10.11.2021 r. do godz. 15:00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do 
Zamawiającego (biuro czynne w godz. 08:00 – 15:00). 

2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem określonym w Załączniku 
nr 1 do Zapytania ofertowego.  

3. Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy 
wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.  

4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone. 
5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.  

6. Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi  [w szczególności 
składki ZUS, podatek, koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu (tam i z powrotem) 

na miejsce realizacji usługi]. 
7. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym,  

nr tel.: 514 322 803, e-mail: spoldzielnia.socjalna@interia.eu  

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 
treści niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o zmianach w treści zapytania ofertowego oraz 
o nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej: 

www.spoldzielnia-promyknadziei.pl. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął 
od wszczęcia postępowania do momentu upublicznienia modyfikacji.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
przyczyny.                                                                                                                       

 
 
Załączniki: 
a) Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykonawcy  
b) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

 

 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………… 
(Zamawiający lub osoba działająca 

w imieniu Zamawiającego) 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

  Imię i nazwisko/Nazwa Wykonawcy 

              Dane teleadresowe 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo 
lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei, ul. Mikołaja Kopernika 5D, 26-

300 Opoczno. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 

został określony przez IZ PO, 
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. 

 

 

…………………, dnia …………..................... r.                                                 

 

………………………………………………… 

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej 

do  reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku 
od towarów i usług (VAT) zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (z dnia 21 
grudnia 2020 r.) na: 

REALIZACJĘ INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO 
dla 70 Uczestniczek/ów Projektu „Aktywny zawsze potrzebny”, Nr RPWP.07.01.02-30-0173/19 

 
 

DANE WYKONAWCY 

Nazwa Wykonawcy:  

Województwo:  

Kod pocztowy: .  

Miejscowość:  

Ulica:  

Nr domu, nr lokalu:  

NIP*/PESEL:  

REGON:  

e-mail do kontaktu:  

Telefon do kontaktu:  

     

 * dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  
  

OFERTA CENOWA 

Nazwa usługi 

 
Cena jednostkowa 

netto za 
przeprowadzenie 1 

godziny poradnictwa 
psychologicznego 

(w PLN) 

 
Cena jednostkowa 

brutto za 
przeprowadzenie 1 

godziny poradnictwa 
psychologicznego 

(w PLN) 

Liczba 
godzin 

 
 
 

Łączna cena netto za 
wykonanie 

zamówienia 

 
 

Łączna cena brutto za 
wykonanie zamówienia 

A B C D = A x C E = B x C 

Organizacja 
i przeprowadzenie 

szkolenia 
zawodowego 

„PRACOWNIK DS. 
KSIĘGOWOŚCI Z 

EL. PRACOWNIKA 
BIUROWEGO I 

OBSŁUGĄ 
KOMPUTERA” 

 

 

280 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Łączna cena netto za wykonanie zamówienia (słownie): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… zł netto 

Łączna cena brutto za wykonanie zamówienia (słownie): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… zł brutto 

 

OŚWIADCZENIA: 
1. Oświadczam/y, iż posiadam/y wiedzę i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia psychologicznego  

i wykonałam/łem/liśmy w sposób należyty obowiązki w tej dziedzinie w przeciągu ostatnich dwóch lat w łącznym 
wymiarze 300 h lub dysponuję/my osobami posiadającymi taką wiedzę i doświadczenie. 

2. Oświadczam/y, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

3. Oświadczam/y, iż dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym wraz z osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

4. Oświadczam/y, iż znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.  
5. Oświadczam/y, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do 

nich żadnych zastrzeżeń. 
 

 

…………………….…………, dnia …………………………………. r. 

 

 

 

 

............................................................. 
(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy 

lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik do Formularza oferty 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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 (potocznie zwanym „RODO”)  informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-
2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast  
w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 
 
2. Podmiotami przetwarzającymi Pani/Pana dane są: 
a) Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, adres: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, 
b) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań; 
c) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 
d) Beneficjent realizujący Projekt – Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei, Ul. Mikołaja Kopernika 5D, 26-300 Opoczno. 

  
3. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą być przekazywane podmiotom i osobom zaangażowanym w realizację Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wykonującym obowiązki kontrolne, a także organom władzy 
publicznej, w szczególności: upoważnionym pracownikom administratora i podmiotu przetwarzającego, osobom 
współpracującym przy wykonaniu umowy, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, 
podmiotom zajmującym się audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością (przykładowo: Ministerstwo Funduszy i 
Polityki Regionalnej, Krajowa Administracja Skarbowa, Wojewoda Wielkopolski, Najwyższa Izba Kontroli), policji, 
prokuraturze, sądom, organom egzekucyjnym, podmiotom wykonującym badania ewaluacyjne oraz realizującym działania 
informacyjno-promocyjne. 

 
4. Inspektor ochrony danych osobowych: 
Administratorzy oraz podmioty przetwarzające wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi może się Pani/Pan 
kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 
a) Zarząd Województwa Wielkopolskiego: inspektor.ochrony@umww.pl - w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 
2007-2013 i 2014-2020. 
b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:  IOD@mfipr.gov.pl,  
c) Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei, Ul. Mikołaja Kopernika 5D, 26-300 Opoczno, tel. 514 322 803, e-mail: 

spoldzielnia.socjalna@interia.eu.  

  
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c 
oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:  
 
1) W odniesieniu do zbioru „Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020”:  
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. 2013. 347. 320) z późn. zm.), zwanym dalej 
rozporządzeniem 1303/2013,  
b) 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 (Dz. U. UE. L. 2013. 347. 470 z późn. zm.), 
zwanym dalej rozporządzeniem 1304/2013,  
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) zwaną dalej ustawa wdrożeniową.  
 
2) W odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:  
a) rozporządzenia 1303/2013,  
b) rozporządzenia 1304/2013,  
c) ustawy wdrożeniowej,  
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d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 
Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. U. UE. L. 2014.286.1). 
 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Aktywny zawsze potrzebny”,  
nr RPWP.07.01.02-30-0173/19, w szczególności ustalenie wartości zamówienia, którego dotyczy przedmiotowe zapytanie, 
rozpatrzenia złożonej oferty, zawarcia umowy na świadczenie oferowanej usługi, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

(WRPO 2014+) oraz innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych. 

7. Okres przetwarzania danych: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem okresu archiwizacji przewidzianego przepisami prawa. 
 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo: 
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 
b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 
c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, 
d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, 
e) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
f) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 
11. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO: ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria @ puodo.gov.pl. 
 
12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie SL 2014. 
 
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania 
jest  równoznaczna  z  nieuwzględnieniem złożonej oferty. 
   
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 
 
 
 
 

       …………….……………………………………..………………………………………… 
Data, podpis i pieczęć osoby, której dane osobowe są przetwarzane 

 

 

 


