Warszawa, 23.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: KZGW/KLL/385/2019

1.

Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul.
Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia
oferty na świadczenie usługi szkoleniowej obejmującej udostępnienie pracownikom Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 1800 kont do szkoleń okresowych w zakresie BHP w formie elearningu wraz z egzaminem dla:
1) osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
2) pracodawców i osób kierujących pracownikami,
3) osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

2.

Termin realizacji zamówienia: styczeń 2020 r. – grudzień 2020 r.

3.

Osoby wskazane do kontaktu: Agnieszka Dąbrowska, e-mail: agnieszka.dabrowska2@wody.gov.pl.

4.

Kryteria wyboru ofert:
1) Cena – do 60 pkt.
2) Ocena platformy e-learningowej udostępnionej w wersji DEMO – do 30 pkt.
3) Doświadczenie w realizacji szkoleń e-learningowych na podstawie przedstawionych referencji
– do 10 pkt.

5.

Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowe informacje dot. opisu przedmiotu
zamówienia zawarte są w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

6.

Umowa: Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

7.

Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia: Wymagania w zakresie dokumentów i
oświadczeń zostały zawarte w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

8.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia (jeżeli wymagane): Nie dotyczy.

9.

Warunki gwarancji: Nie dotyczy.

10.

Opis sposobu obliczenia kryteriów oceny
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
1) Cena - punkty za kryterium cena oferty netto zostaną obliczone wg następującego
wzoru:
Cn
C = ------------ x 60
Co
gdzie:
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C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty netto (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku),
Cn - oznacza cenę netto najtańszej z ofert,
Co - oznacza cenę netto ocenianej oferty.
2) Punktacja za ocenę platformy zostanie przyznana przez członków Komisji. Każda z osób wchodząca w
skład Komisji ma do przydzielenie max. liczbę 30 pkt, a na końcową liczbę punktów będzie się składać
średnia z przyznanych punktów.
3) Doświadczenie będzie ocenione na podstawie liczby załączonych do Formularza oferty referencji (1
referencja = 1 punkt).
11.

Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe należy udzielić na
Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

12.

Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Zamawiający
w zakresie technicznych aspektów realizacji usługi.

13.

Miejsce i termin złożenia ofert: Termin złożenia oferty przypada na 08.01.2020 roku do godziny 12:00.
Oferty
należy
składać
na
adres
mailowy:
agnieszka.dabrowska2@wody.gov.pl
oraz
szkolenia.kzgw@wody.gov.pl

14.

Termin związania ofertą: 30 dni,
z upływem terminu składania ofert.

15.

Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: Zamawiający zastrzega sobie możliwość
weryfikacji telefonicznej załączonych do oferty referencji.

16.

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
▪ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z zapytaniem ofertowym na „Szkolenie e-learningowe okresowe BHP dla:
pracowników administracyjno – biurowych, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
pracowników inżynieryjno-technicznych”, nr KZGW/KLL/385/2019,
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5
lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
▪ 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;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:

bieg

terminu

dopuszcza

związania

ofertą

możliwość

negocjacji

rozpoczyna

się

wraz

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
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- 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;
▪ 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.
17.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: 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 [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].

Zatwierdziła
Urszula Kopcińska
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi

_________________________________________
*

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.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienie
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
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