
 
Łomża , 15 luty 2021 

Znak sprawy : Nr 2021 / Edu_Pr/MA_WS/01 

Zapytanie ofertowe  

     W ramach postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej 

poniżej 130 000 zł. w celu oszacowania wartości rynkowej zamówienia w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie na edukacyjnym starcie" nr RPO.03.01.01-20-

0435/19 realizowanego w: Niepubliczne Przedszkole „Mały Artysta” w Łomży, Niepubliczne 

Przedszkole „Wesołe Słoneczko" w Łomży, „Klubik Malucha” Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-

Terapeutyczne w Łomży województwo podlaskie. 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020.  Oś Priorytetowa:  3 Kompetencje i kwalifikacje , Działanie: 3.1 Kształcenie i 

edukacja , Poddziałanie: 3.1.1  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej, Priorytet inwestycyjny : 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, 

nieformalnych  i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia  

i szkolenia. 

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym 

„Edukator”, ul. Wojska Polskiego 29A, 18-400 Łomża, NIP 7181729859, REGON 450696591, tel. 

862150463, e-mail: biuro@sosedukator.pl. strona internetowa: http://www.sosedukator.pl zaprasza 

do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli 

przedszkola : Mały Artysta w Łomży oraz przedszkola Wesołe Słoneczko w Łomży. 

 

I. Zamawiający 

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym 

„Edukator”, ul. Wojska Polskiego 29A, 18-400 Łomża, NIP 7181729859, REGON 

450696591, tel. 862150463, e-mail: biuro@sosedukator.pl. strona internetowa: 

http://www.sosedukator.pl 

II. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

Zlecenie obejmuje realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń dla nauczycieli 

przedszkoli Mały Artysta w Łomży oraz Wesołe Słoneczko w Łomży. 

1. Studia podyplomowe :  

a) Terapia pedagogiczna – 2 osoby  

b) Logopedia – 4 osoby 



 
c) Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – 4 

osoby 

d) Edukacja przedszkolna z językiem angielskim – 3 osoby 

e) Arteterapia z elementami psychologii twórczości -1 osoba 

f) Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej – 2 osoby 

g) Nauczyciel programowania w przedszkolach -2 osoby 

2. Szkolenia dla nauczycieli : 

a) Szkolenie dotyczące pozytywnej dyscypliny w grupie. 

b) Techniki pracy z dzieckiem agresywnym. 

c) Edukacja dziecka ze spektrum autyzmu. 

d) Szkolenie z ewaluacji wewnętrznej. 

e) Zabawy badawcze dla najmłodszych. 

f) Terapia ręki. 

g) Rozwijanie kompetencji obywatelskich u najmłodszych uczniów. 

h) Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

i) Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych 

uczniów. 

j) Integracja Sensoryczna. 

k) Dogoterapia. 

l) Warsztaty edukacji twórczej- rozwój zaczyna się sztuką . 

m) Wyjść poza pudełko- trening kreatywności. 

n) Matematyka poprzez zabawę. 

o) Kraina małego Einsteina.  

p) Nutki Ludki – Inspiracje Muzyczne Rozwijające Kreatywność Dziecka. 

q) Nauka przez zabawę- śpiewem i tańcem wspieranie naturalnych aktywności 

dziecka. 

r) Jak rozwijać kompetencje społeczne uczniów. 

s) Zabawy badawcze dla najmłodszych. 

 

 

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu 

zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia : od  dnia zawarcia umowy do końca maja 2022 przy czym 

poszczególne szkolenia i kursy zostaną przeprowadzone zgodnie z OPZ, w zakładanym 

wskazanym w OPZ okresie czasu oraz w terminach szczegółowo określonych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę w harmonogramach zajęć ( zamawiający dopuszcza 

możliwość przedłużenia terminu wykonania usługi w sytuacji losowej, niezależnej i 

niemożliwej do przewidzenia w chwili ogłaszania zapytania, w wyniku której konieczne 

będzie przedłużenie czasu realizacji projektu, np. sytuacja epidemiologiczna czyli 

przedłużająca się pandemia COVID-19). 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej, część 1 – Studia podyplomowe, część 2 

– Szkolenia dla nauczycieli.  

W przypadku braku całościowej oferty w części pierwszej (studia podyplomowe), 



 
zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pojedyncze kierunki studiów dla 

nauczycieli. 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy z 

postępowania 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niższej 

opisane warunki dotyczące: 

a)  Uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności 

(zamawiający nie określa szczegółowych warunków w/w zakresie) 

b) Wiedzy i doświadczenia  

(zamawiający nie określa szczegółowych warunków w/w zakresie) 

c) Potencjału  technicznego  

(zamawiający nie określa szczegółowych warunków w /w zakresie) 

d) (zamawiający nie określa szczegółowych warunków w/w zakresie) 

e) Sytuacji ekonomicznej i finansowej  

(zamawiający nie określa szczegółowych warunków w/w zakresie) 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie 

pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem) 

należy dołączyć do oferty. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali 

spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1. 

4. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 udziałów lub co najmniej 10% 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.  

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia 

wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do 

Zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą w/w. oświadczenia, zostaną wykluczeni z 

udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone 



 
5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach. 

6. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: 

„spełnia – nie spełnia”. 

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu: 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego 

w Rozdziale III  pkt 1 Zapytania, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w 

treści formularza oferty. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego 

w Rozdziale II Zapytania, Wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań 

osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodne z treścią formularza 

stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania. 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, sposób 

udzielania wyjaśnień do treści zapytania. 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie drogą elektroniczną, z 

wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania na adres: biuro@sosedukator.pl 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert umieszczając odpowiedź na stronie 

internetowej www.sosedukator.pl  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania : Bartłomiej Żebrowski , Telefon: 

862150463 lub 606483796 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub 

złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być 

dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych 

przez wykonawcę. 

6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa/działają na podstawie 

pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie 

wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to w oryginale 

lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać 

dołączone do oferty. 

7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy 

dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski 

mailto:biuro@sosedukator.pl
http://www.sosedukator.pl/


 
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości 

uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana 

lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w 

szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, 

przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez wykonawcę. 

9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno 

ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferty, 

wykazu, oświadczenia) przygotowanych przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

12. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 

13. Na ofertę składają się: 

a) Uzupełniony i podpisany formularz oferty (wzór Załącznik nr 2 do 

Zapytania); 

b) Oświadczenie (wzór Załącznik nr 3 do Zapytania); 

c) Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo, 

określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy; 

d) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Treść 

pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do 

wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres  

umocowania). 

e) W przypadku studiów podyplomowych (Rozdział II pkt 1 ppkt a-g) oferta 

powinna dodatkowo zawierać (opis programu studiów)  

f) W przypadku szkoleń (Rozdział II pkt 2  ppkt a-s ) oferta dodatkowo 

powinna zawierać ( opis programu szkolenia, opis materiałów 

szkoleniowych z uwzględnieniem dostępu do niezbędnych pomocy 

dydaktycznych, propozycję dat i formy/miejsca szkolenia ) 

14. Zamawiający zaleca złożenie oferty w taki sposób, aby nie uległa 

rozkompletowaniu. 

15. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być 

oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres  

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i 

Niepełnosprawnym „Edukator”, ul. Polowa 57 C, 18-400 Łomża 

oraz opisane: 

nazwa (firma) Wykonawcy : 

adres Wykonawcy : 

Zamawiający: Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i 

Niepełnosprawnym „Edukator 



 
Nazwa: Zapytanie ofertowe do Projektu pt. „Wsparcie na edukacyjnym starcie 

ZNAK POSTĘPOWANIA: Nr 2021 / Edu_Pr/MA_WS/01 

Nie otwierać przed dniem:  23 lutego  godz 10:00 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji z 

podanych w niniejszym punkcie. 

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie, podpisane 

przez osoby uprawnione, o wprowadzeniu zmian do oferty lub wycofaniu oferty, 

przed ostatecznym terminem składania ofert. 

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego   w Łomży przy ul. Polowa 

57 C  w Sekretariacie Stowarzyszenia , w terminie do dnia  23 lutego 2021 r., do 

godziny 10:00 , decyduje godzina wpływu do sekretariatu. 

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 

odrzucona.  

3. Złożone oferty  Zamawiający otworzy dnia 23 lutego 2021  r., o godzinie 11:15.  

4. Informacja o ofertach, które zostały złożone w postępowaniu zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej www.sosedukator.pl w dniu, w którym 

upłynął termin do składania ofert i nastąpiło otwarcie ofert. 

VIII. Kryteria oceny ofert: 

1. Cena brutto – waga kryterium 80% 

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację ocenianej CZĘŚCI (cena 

brutto oferty). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie 

obliczona wg wzoru: 

 C = (Cn / Co)  x 80 

gdzie: 

C – przyznane punkty w kryterium - Cena ofertowa brutto; 

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych i 

niepodlegających odrzuceniu ofert; 

Co – cena oferty ocenianej (brutto). 

 

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium Cena 

ofertowa brutto  - 80 pkt. 

2. Kompleksowość oferty – waga kryterium 20% 

Oferty kompletne  ( przez ofertę kompletna należy rozumieć ofertę złożoną na 

wszystkie studia i szkolenia wyszczególnione w Rozdziale II pkt 1 oraz 2 ) 

otrzymają 20 pkt 

Za złożenie oferty na szkolenia (Rozdział II pkt 2  ppkt a-s ) oferent otrzyma 6 pkt. 

plus za każdy rodzaj studiów (Rozdział II pkt 1 ppkt a-g) dodatkowe 2 pkt. 

Za złożenie oferty na studia (Rozdział II pkt 1 ppkt a-g) po 2 pkt. za każdy rodzaj 

studiów. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium –

kompleksowość  oferty - 20 pkt. 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 



 
1. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie 

zawarcia umowy. 

2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może wezwać 

Wykonawcę do przedłożenia umowy regulującą współpracę. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca powinien przedstawić pełnomocnictwo do 

jej podpisania, jeżeli umocowanie do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy nie 

wynika z dokumentów rejestrowych. Wykonawca, którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące 

osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z 

realizacją umowy. 

X. Nieudzielenie zamówienia. 

1. Zamawiający nie udzieli zamówienia, w przypadku braku ofert odpowiadających 

treści Zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia zamówienia w przypadku gdy 

cena oferty z najniższą ceną lub cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

XI. Istotne postanowienia umowy. 

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

Zapytania z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w zakresie 

poszczególnych CZĘŚCI. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień 

Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w przypadku: 

3. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści 

Umowy do aktualnego stanu prawnego; 

4. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 

lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy. 

5. gdy zaistnieje konieczność zmiany terminów i miejsca prowadzenia zajęć, w 

szczególności z przyczyn niezawinionych przez strony lub jeżeli ze względu na 

wypadek losowy nie będzie możliwe ich przeprowadzenie w ustalonym w 

harmonogramie terminie lub w ustalonym miejscu w tym w sytuacji zaistnienia 

siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, pandemie, 

przerwy w dostawie energii elektrycznej, itp.) oraz innych okoliczności mających 

wpływ na realizację umowy. Zmiana terminu lub miejsca nie może spowodować 

zmiany standardu i ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; 

6. zmiany obowiązującej stawki VAT; w tej sytuacji do kwoty netto zostanie 

doliczony należny podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących 

przepisów (zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych 

po dacie podpisania aneksu); 

7. innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na grono 



 
podmiotów ubiegających się o zamówienie, którego dotyczy niniejsza umowa lub 

na wynik postępowania. 

8. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku, o którym 

mowa Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian 

umowy w szczególności zmian treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, 

niezbędnych dla sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia, zmian dotyczących 

osób upoważnionych do kontaktów, zmian  dotyczących osób odpowiedzialnych 

za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia, zmian numerów telefonu, 

faksu, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych. 

XII. Klauzule informacyjne. 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych dalej jako„ RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczno-Oświatowe 

Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”, ul. 

Wojska Polskiego 29A, 18-400 Łomża.   

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie działania Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia 

Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@sosedukator.pl.  

3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 

udzielonej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniu 

Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży, u 

niezbędnych do odpowiedniego wykonywania zadań statutowych jednostki; b) 

zawarcia i wykonania umów / świadczenia usług (w tym komunikacji związanej z 

realizacją umów bądź świadczeniem usług, dokonywaniem rozliczeń); c) w 

pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 

zgody. 

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej 



 
oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży, przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Zarząd Stowarzyszenia. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do treści danych 

osobowych(art. 15 RODO); b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) 

danych osobowych(art. 16 RODO); c) prawo do żądania usunięcia danych 

osobowych(art. 17 RODO); d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych(art. 18 RODO); e) prawo do przenoszenia danych(art. 20 

RODO); f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych(art. 21 RODO).  

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i 

Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.  

13. Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

XIII. Lista załączników: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2  - Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie 

4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy. 

 

 


