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ZAPYTANIE O CENĘ 

z dnia 17.02.2020 r. 

pn. 

„WERYFIKACJA PREDYSPOZYCJI POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO SAMODZIELNEGO 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”  

w związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność 

gospodarczą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowanego przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0105/19-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, 

Umowa o dofinansowanie nr RPPK.07.03.00-18-0105/19-00 

 

NUMER POSTĘPOWANIA: RR/MOF/01/20 

 

STAWIL Sp. z o.o. stosując procedurę rozeznania rynku, zaprasza do złożenia oferty w celu ustalenia ceny rynkowej dla usługi 

polegającej na świadczeniu weryfikacji predyspozycji potencjalnych Uczestników Projektu do samodzielnego prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000383917, NIP 813 364 78 74, REGON 180674180, nr agencji zatrudnienia 13387.   

www.stawil.pl 

e-mail: biuro@stawil.pl 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Rozeznanie rynku prowadzone jest w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.  Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 

85312320-8 Usługi doradztwa 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie weryfikacji predyspozycji potencjalnych Uczestników Projektu do 

samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 1,5 godziny na osobę; łączna liczba osób: 110, 

łączna liczba godzin wynosi 165 godzin. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na weryfikacji predyspozycji potencjalnych Uczestników Projektu 

do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.  

Grupa docelowa to 110 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, 

zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego: gmina miasto Krosno/ miasto Jedlicze/ Korczyna (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego), w wieku co najmniej 30 lat, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i należy do 

grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoba w wieku 50 lat i więcej i/lub osoba długotrwale bezrobotna i/lub 

osoba z niepełnosprawnościami i/lub osoba o niskich kwalifikacjach i/lub kobieta, która nie otrzymała środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020. 
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Łączna liczba godzin przypadająca na jednego potencjalnego Uczestnika Projektu wynosi 1,5 godziny, w tym: 

 rozmowa z doradcą zawodowym w ramach indywidualnych spotkań (w tym przeprowadzenie testu badającego 

uzdolnienia i predyspozycje przedsiębiorcze) - 1 godzina na osobę, 

 opracowanie raportu z przeprowadzonej rozmowy (w tym przeliczenie i interpretacja wyników testu, podsumowanie i 

ocena rozmowy) - 0,5 godziny na osobę. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI UMOWY:  

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 października 2020 r. (maksymalny termin 

realizacji zamówienia). 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany również w soboty i niedziele oraz w godzinach popołudniowych (do godz. 21.00). 

Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin po każdym miesiącu. 

V. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: województwo podkarpackie (miejscowość wskazana przez Zamawiającego na 

minimum 1 dzień przed ustalonym terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia). 

VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 

 Każda osoba wskazana do realizacji przedmiotu zamówienia – doradca zawodowy posiada wykształcenie wyższe/ zawodowe 
lub certyfikat/ zaświadczenie/ inne umożliwiające przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz posiada minimalne 
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie doradztwa zawodowego, przy czym doświadczenie w danej dziedzinie nie 
powinno być krótsze niż 2 lata 

VII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT *: 

1. Ofertę należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres: STAWIL  Sp. z o.o., ul. Langiewicza 29, 35-021 

Rzeszów, w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 15:00.   

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STAWIL Sp. z o.o., ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów, e-mail: 

biuro@stawil.pl zwana dalej „Administratorem”. 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Koordynator w zakresie ochrony danych osobowych. 

Kontakt do Koordynatora w zakresie ochrony danych osobowych: e-mail: biuro@stawil.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z realizacją wszelkich procesów związanych z zapytaniem 

ofertowym pn. „Weryfikacja predyspozycji potencjalnych Uczestników Projektu do samodzielnego prowadzenia działalności 

gospodarczej” na podstawie: 

a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą, a więc dla podjęcia działań na Pani/Pana żądanie),  

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze),  

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora: 

I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT; 

II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 

b. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu: 
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I. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne Ministra 

Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz inne umowy i dokumenty 

dot. realizowanego projektu pn. „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości; 

II. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 

c. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana Dane osobowe będą przez przechowywane przez okres wynikający z Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych dokumentów w tym umowa z WUP w Rzeszowie dot. 

realizowanego projektu pn. „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność 

gospodarczą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania1, prawo żądania 

od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO2. 

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w razie stwierdzenie naruszenia przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych (niezgodność przetwarzania z RODO) do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c. 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. 

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

koniecznym, związanym z udziałem w postępowaniu nr RR/MOF/01/20 pn. „Weryfikacja predyspozycji potencjalnych 

Uczestników Projektu do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej”; 

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 

wykorzystywane do profilowania. 

11. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą 

przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia. 
 

IX. ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA O CENĘ: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 

 

* Ofertę należy złożyć w kwocie netto: 

- w przypadku Wykonawcy świadczącego usługi jako firma podana kwota nie uwzględnia podatku VAT; 

- w przypadku Wykonawcy świadczącego usługi jako osoba fizyczna na umowę zlecenie podana kwota nie uwzględnia składek ZUS 

oraz zaliczki na podatek dochodowy, jest to kwota do wypłaty. 

                                                      
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ofertowego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z zasadą konkurencyjności oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczania 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. 


