
 
 

 
Trzciana, 12.10.2021 r.  

       

 

      Nazwa i adres zamawiającego: 
Nabywca: Powiat Rzeszowski 

ul. Grunwaldzka 15 

35-959 Rzeszów 

NIP 813 29 19 572 
Odbiorca faktury (płatnik) 

 Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie 

36-071 Trzciana 193 
Tel. 17 85 14 077 

E-mail: zstw-trzciana@wp.pl 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2021/T 

  

W związku z realizacja projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”,  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, nr 
umowy RPPK.09.04.00-18-009/20-00, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na  przeprowadzenie szkoleń dla 

Rady Pedagogicznej z  Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie, biorących udział w wyżej 

wymienionym projekcie. 
 

I. Tryb udzielania zamówienia 

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia zgodnie z wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia  -  
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch szkoleń dla nauczycieli z Zespołu Szkół Techniczno – 

Weterynaryjnych w Trzcianie: 

Szkolenie 1: „Jak pracować zdalnie – Google Classroom jako narzędzie edukacji zdalnej”. Szkolenie dla nauczycieli 
przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (20 osób, 2 grupy 10 osobowe – 6 godzin/grupa) na platformie G Suite 

dla Szkół i Uczelni, termin: XI-XII 2021 r. 

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia: 

Google Classroom od strony ucznia: jak zapisać się do klasy; jak się komunikować; gdzie znaleźć zadania; jak 
sprawdzić ocenę; gdzie ustawić powiadomienia;  

Google Classroom od strony nauczyciela: zakładanie klasy; dodawanie uczniów; kanały komunikacyjne; dodawanie 

zadań i materiałów; ocenianie; zarządzanie zajęciami.  
 

Szkolenie 2: „E-learnig w dydaktyce” Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych  (20 

osób, 2 grupy 10 osobowe – 6 godzin/grupa), termin: XI-XII 2021 r. 

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:  
 wprowadzenie do kształcenia na odległość;  

 wyposażenie nauczycieli różnych specjalności w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do 

samodzielnego organizowania i prowadzenia zajęć na odległość z wykorzystaniem technologii 
informacyjnych;  

 platforma Moodle – jej zasoby i składowe. 

 

Ogólne wytyczne dotyczące obydwóch szkoleń:  

 Uczestnicy szkolenia zostaną wskazani przez Zamawiającego.  

 Kurs powinien prowadzony być  przez osobę posiadającą  kwalifikacje adekwatne do zakresu prowadzonych  

zajęć oraz winny być poparte: zaświadczeniami i referencjami wydanymi przez odpowiednią instytucję 
szkolącą/firmę/zakład pracy, w którym został nabyty staż przy prowadzeniu szkoleń ujętych w przedmiocie 

zamówienia. 

 Wykonawca jest  zobowiązany do: wydania zaświadczeń/certyfikatów po ukończeniu kursu. 
 Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym. 
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III. Udziału w postępowaniu:  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności szkoleniowej. 

1.2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

IV. Wspólny słownik zamówień (CPV):    

       80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe. 
 

V. Możliwość składania ofert częściowych: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

VI. Sposób przygotowania oferty  
-  oferta  powinna być zgodna z formularzem (załącznik nr 1)  

-  ofertę należy sporządzić w języku polskim, 

- ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.) 
- wszystkie strony oferty, winny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, 

zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub załączonym do 

oferty upoważnieniem. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 
ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty. 

- w przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być 

potwierdzona urzędowo, notarialnie lub przez osobę / osoby podpisujące ofertę – za zgodność z oryginałem. 

- wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości 
oferty.  

-  ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły, lub za pośrednictwem poczty/kuriera  na kopercie należy umieścić napis: 

Oferta dotycząca organizacji szkoleń Rady Pedagogicznej projektu pn. „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu 
Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” oraz  winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można ją było zwrócić 

bez otwierania w przypadku otrzymania oferty przez Zamawiającego po terminie składania ofert. 

- zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: zstw-trzciana@wp.pl 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2021r, do godziny 9:00 

Ofertę można złożyć: 
- za pośrednictwem poczty/kurierem  na adres Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie,  

36-071 Trzciana 193,  

- osobiście w sekretariacie szkoły w dni robocze, w godz. 7:00- 15:00. 
- elektronicznie na adres e-mail: zstw-trzciana@wp.pl 

- oferty zostaną rozpatrzone 20.10.2021 r. o godzinie 9:05 

     O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do Zamawiającego. 

 

VIII. Wykluczenia: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie z art. 24 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wykluczeni z postępowania zostaną również Wykonawcy, którzy posiadają z Zamawiającym powiązania 

kapitałowe i osobowe, w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej; 
b) posiadanie udziałów co najmniej 10% akcji; 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

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

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

IX. Kryterium oceny ofert: 

Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, niepodlegającą późniejszym negocjacjom - w cenie oferty należy ująć 
wszystkie niezbędne koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
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Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej. 

Zamawiający  odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu. W przypadku, gdy oferta 
nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość zamawiający 

wezwie wykonawcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Wybór Wykonawcy nastąpi z 

zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania ubiegających się o zamówienie. 

 

X. Informacje inne: 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w 
budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia. 

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą pisemnie, pocztą e-mail oraz telefonicznie.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia  postępowania jeśli:  

-  nie złożono żadnej propozycji cenowej/ofertowej, 
-  cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,  

- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w 
interesie zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

 

XI. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
Zamawiający zaprosi wybranego wykonawcę do podpisania umowy (wzór umowy załącznik nr 3) w terminie i 

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy.           

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej 

realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy.  
 

XII. Warunki związane ze zmianą umowy 

1. Możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku gdy : 

1) zmiany zostały przewidziane  w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które 

określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki : 

i. zmiana wykonawcy nie może zostać wykonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego, 

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

iii. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, 

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w punkcie  1,  

ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku 
zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji 

zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac, 

5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w §1 

pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, i 

jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na 

usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie. 



 
 

 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której  dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, z 

uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia : 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 
a) zmiany spowodowane zdarzeniami związanymi z wystąpieniem siły wyższej, niemożliwe lub prawie niemożliwe do 

przewidzenia. 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności :  

- wstrzymanie wykonywania usługi przez zamawiającego. 
 

 

XIII. Osoba do kontaktu  
Jolanta Halat – Asystent koordynatorka projektu,  tel. 17 85 14 077. 

 

XIV. Załączniki do zapytania 

 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2  - Wzór umowy  

 
 

 

 
 

Dyrektor ZSTW w Trzcianie 

Janusz Jakubek 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
Załącznik nr 1 

 

............................................................., dnia ............. 

                                                 (miejscowość) 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY do zapytania nr 3/2021/T 

 
Dane Wykonawcy: .................................................................................................................... 

Adres (siedziba) Wykonawcy: .............................................................................................. 

Tel.  .............................. e-mail ….................................. 
NIP: .............................. REGON: ................................. 

Nawiązując do zapytania  na: Usługę przeprowadzenia szkoleń dla Rady Pedagogicznej z Zespołu Szkól 

Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie w ramach projektu pn. „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu 

Rzeszowskiego bliżej rynku pracy.”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Składam/(y) niniejszą ofertę i oferuję/(oferujemy) realizację zamówienia za cenę i na warunkach określonych w 
ogłoszeniu o zamówieniu: 

 

Szkolenie 1: „Jak pracować zdalnie – Google Classroom jako narzędzie edukacji zdalnej” (20 osób, 2 grupy 10 
osobowe – 6 godzin/grupa), termin XI-XII 2021 r. 

Cena netto za 1 grupę: .…….………….……. zł; VAT: zw 

Cena brutto za 1 grupę: ……..………… zł; słownie ………………..…………………..…………………….. 

Cena brutto za 2  grupy …………..……zł, słownie: …………………………………………...……………... 
 

Szkolenie 2: „E-learnig w dydaktyce” (20 osób, 2 grupy 10 osobowe – 6 godzin/grupa), termin XI-XII 2021r. 

Cena netto za 1 grupę: .…….………….……. zł; VAT: zw 

Cena brutto za 1 grupę: ……..………… zł; słownie ………………..…………………..…………………….. 

Cena brutto za 2  grupy …………..……zł, słownie: …………………………………………...……………... 

 
Razem (wartość brutto za  Szkoleni 1 i Szkolenie 2): ……...........zł,  VAT: zw, słownie: …………………… 

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

 

1.  Oświadczam, że  nie posiadam żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z zamawiającym.  
2. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 

3. Oświadczam, że przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.  

4.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 

5 . Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której treść odpowiadać będzie 

załączonemu do zapytania ofertowego wzorowi (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

……………………………………………………………….. 

            ( pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego               
                    uprawnionego przedstawiciela) 

*niepotrzebne skreślić/ dopisać 

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

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

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 



 
 

 
 

Załącznik nr 2 

W Z Ó R    U M O W Y 

UMOWA  nr……………….... 
zawarta w dniu………............................. w Trzcianie  

pomiędzy:  

Powiat Rzeszowski 

ul. Grunwaldzka 15 
35-959 Rzeszów 

NIP 813 29 19 572 

Odbiorca faktury (płatnik) 
 Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie 

36-071 Trzciana 193 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”  

reprezentowanym przez: mgr inż. Janusza Jakubka – Dyrektora ZSTW w Trzcianie 
a ..................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”  

reprezentowanym przez: ………………………………… 
o następującej treści: 

§1 

1. Zamówienie obejmuje: Usługę przeprowadzenia: ………………………………………w ramach projektu 
„Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”, Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 

9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
2. Przedłożona oferta Wykonawcy oraz treść zapytania ofertowego stanowi integralną część niniejszej umowy. 

§2 

1.  Termin realizacji zamówienia ………………………  

2.  Za datę wykonania umowy o której mowa uznaje się odbycia kursu i wydania certyfikatów/zaświadczeń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym 

znak/nr………….. oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz ustalonymi wymaganiami. 
4.Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją niniejszej umowy.  

§3 

1. Wartość przedmiotu zamówienia ustala się na kwotę: 

ZADANIE…………………………………… 
Cena Netto: .…….………….……. zł 

VAT: ……………….…….... zł 

Cena Brutto: ……..……………….. zł 
Słownie cena brutto ………………………..………………..……………………………………………… 

 

2. Cena wskazana w ust. 1 jest ceną ostateczną i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy. 

§4 
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku/faktury w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

faktury Zamawiającemu.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia , o którym mowa w  §3 
pkt. 1. Termin wypłaty wynagrodzenia będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania i z tytułu 

ewentualnego opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Wykonawca nie będzie rościł prawa do naliczenia odsetek 

za zwłokę. 
3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę. 

 

§5 

1. Wykonawca   oświadcza,   że   posiada   doświadczenie   oraz   niezbędną  wiedzę w zakresie realizacji usług objętych 
umową. 

2. Wykonawca   zobowiązuje   się   wykonywać   powierzone   czynności   sumiennie i fachowo oraz chronić interesy 

Zamawiającego. 
3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może, bez zgody Zamawiającego przekazać osobom trzecim praw i 

obowiązków wynikających z umowy. 

4. Wykonawca   zobowiązuje   się  przestrzegać  bieżących  instrukcji   i  wskazówek Zamawiającego   oraz   informować   



 
 

 
Zamawiającego   o   wszystkich   istotnych sprawach oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji usług objętych 
umową. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów  o ochronie danych osobowych, a w przypadku ich 

naruszenia ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane naruszeniem przepisów względem osób 
trzecich.  

§6 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest  Jolanta Halat tel. 17 85 14 077. 

§7 
1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

1) Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach, gdy:  

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu 
odbioru,  

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z 

umowy.  

2) Zamawiającemu: W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3) Zamawiającemu w przypadku rażącego nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy, 

w szczególności nie uwzględniania uwag dotyczących jakości wykonywania przedmiotu umowy, a także braku 
współpracy przy rozpatrywaniu skarg . Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o przyczynie i terminie 

rozwiązania umowy.  

§8 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Integralną częścią umowy stanowią załączniki: 

a) Zapytanie ofertowe znak…….. – załącznik nr x, 
b) Oferta Wykonawcy – załącznik nr xx. 

§9 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,  a w szczególności dotyczące go dane 
identyfikujące,  przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu  ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

§10 
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla 

Zamawiającego. 

 
 

 

 

 
 

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

          ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Załącznik do umowy nr………………………….. 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych) – dalej RODO, informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Projekcie pod nazwą "Droga do sukcesu. Szkoły 

Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy" – dalej „Projekt” - realizowanym w ramach zawartej Umowy o 
dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w ramach jest Starostwo 

Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. 178671451, adres email: 

starostwo@powiat.rzeszow.pl 
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie będzie przetwarzać dane w zakresie określonym i pozyskanym od Zespołu Szkół 

Techniczno- Weterynaryjnych, 36-071 Trzciana 193– faktycznego realizatora Projektu. Dane przetwarzane będą w 

minimalnym zakresie, niezbędnym do zrealizowania Projektu. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. 8-go Marca 13, 35-065 Rzeszów, tel. 17 2831174, adres e-mail: 

rodo@powiat.rzeszow.pl 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z zawarciem pomiędzy Województwem Podkarpackim – 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Powiatem Rzeszowskim Umowy o dofinansowanie Projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Jednocześnie Pani/Pana dane przetwarzane będą na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO). 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt), chyba, że co innego wynika z przepisów szczególnych. 

Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, 
jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli Programu, a także 

podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, na podstawie stosownych umów, w tym przez Zespół Szkół 

Techniczno –Weterynaryjnych, 36-071 Trzciana 193 oraz Centralny Ośrodek Informatyki, Aleje Jerozolimskie 132-

136, 02-305 Warszawa, ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów. 
W odniesieniu do przetwarzanych danych posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora: 

- dostępu do danych osobowych, stosownie do przepisów zawartych w art. 15 RODO, 

- sprostowania danych osobowych, stosownie do przepisów zawartych w art. 16 RODO, 
- ograniczenia przetwarzania danych, stosownie do przepisów zawartych w art. 18 RODO. 

- wniesienia sprzeciwu, stosownie do przepisów zawartych w art. 21 RODO. 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

na podstawie przepisów zawartych w art. 77 RODO. 
Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).  

 
 

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

              Data                                                                                      ( pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego               
                    uprawnionego przedstawiciela) 
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