
 
 
Sygnatura rozeznania: 1/4/21/ROZ/MSP 
 

ROZEZNANIE RYNKU 
z dnia 20.04.2021 r. 

 
W związku z realizacją projektu „Mój szef to ja, mój szef ma POWER” współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020; I Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. 
prowadzi procedurę w trybie określonym w Podrozdziale 6.5 pkt. 2)  oraz Podrozdziale 6.5.1     
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
(rozeznanie rynku).  
 
1. Zamawiający: 
Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. 
ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz 
NIP 7343057173, REGON 492946003 
 
2. Przedmiot rozeznania rynku:  
Usługa wynajmu sali na zajęcia grupowe i udostępnienie miejsc pracy w ramach projektu  
„Mój szef to ja, mój szef ma POWER” 
Kod/y i nazwa CPV:  
70220000-9 –usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 
 
3. Opis przedmiotu rozeznania: 
 

W salach będących przedmiotem rozeznania planuje się przeprowadzenie: 
1)  zajęć grupowych- szkoleń dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Szkolenia będzie prowadzone w blokach po maksymalnie 8 godzin dziennie w dni powszednie i/lub w 
weekendy w przedziale czasowym od godziny 8.00 do godziny 20.00 w grupach maksymalnie 10- 
osobowych + wykładowca/trener. 
Szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą planowane są w wymiarze ok. 64 
godzin / grupę, a ich realizacja powinna się odbyć w czasie od ok. 2 tygodni do ok. 1,5 miesiąca w 
zależności od wskazań Zamawiającego. Planuje się przeprowadzenie zajęć grupowych dla około 10 grup 
(razem ok. 640 godzin). 
 
Pomieszczenie powinno spełniać następujące warunki: 
- lokalizacja: Nowy Sącz 
- korzystny dojazd środkami komunikacji publicznej i samochodem (w pobliżu parking)  
- metraż zapewniający komfortowe szkolenie dla grupy 10 osobowej + prowadzący 



 

- pomieszczenie przystosowane do prowadzenia szkoleń, nie wymagające żadnych prac remontowo- 
adaptacyjnych (m.in. odpowiednio okablowane/ z dostępem do Internetu wi- fi/ Internet mobilny), z 
odpowiednim wyposażeniem min. biurka/ stoły,  krzesła dla Uczestników/czek szkolenia i prowadzącego, 
flipchart, tablica, projektor, ekran (lub inna przestrzeń do wyświetlania obrazu z projektora) 
- pomieszczenie oświetlone, z oknem 
- pomieszczenie ogrzewane, 
- pomieszczenie z dostępem do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (toaleta/ łazienka), z miejscem do 
rozłożenia cateringu 
- biuro bez barier architektonicznych (możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową) lub 
udostępnienie pomieszczenia spełniającego odpowiednie warunki na żądanie Zamawiającego 
- pomieszczenie wyodrębnione (np. odrębny pokój w budynku), z możliwym dostępem od poniedziałku 
do niedzieli w godz. 7.00-21.00 
- pomieszczenie zamykane. 
Zamawiający zastrzega a Wynajmujący nie wyraża sprzeciwu wobec możliwości dostarczenia cateringu 
przez podmiot wskazany przez Zamawiającego.  
Informacja dotycząca dokładnych terminów wynajmu  będzie przekazywana Wynajmującemu na  
min. 2 dni przed wsparciem. Zastrzega się możliwość skrócenia terminu wskazanego w zdaniu 
poprzednim po uprzednim ustnym uzgodnieniu z Wynajmującym. 
Wymiar ilościowy wynajmu będzie się zależny od potrzeb Zamawiającego (przewiduje się od 0 do 160 h 
miesięcznie). 
Termin realizacji- od 21.05.2021 do 20.06.2022 
 
2)  udostępnienie miejsc pracy  
W pomieszczeniach będzie wykonywana praca o charakterze biurowym i obsługi klienta (doradca 
zawodowy, ekspert dotacyjny). Planowane jest wykonywanie czynności w trybie ciągłym, z możliwym 
czasowym znacznym zwiększeniem lub zmniejszeniem intensywności wykorzystywania sal (w zależności 
np. od liczby osób do przeprowadzenia rozmów przez doradcę zawodowego, liczby i intensywności 
wsparcia eksperta dotacyjnego realizowanego dla poszczególnych Uczestników/czek projektu/ liczby 
Uczestników/czek projektu objętych aktualnie wsparciem). Prowadzone zajęcia będą miały charakter 
indywidualnych spotkań doradcy zawodowego/ eksperta dotacyjnego z Kandydatem/tką lub 
Uczestnikiem/czką projektu) lub pracy własnej doradcy zawodowego/ eksperta dotacyjnego.  
Praca wykonywana będzie w dni powszednie i/lub w weekendy w przedziale czasowym od godziny 6.00 
do godziny 22.00 (w zależności od potrzeb).  
 
Pomieszczenie powinno spełniać następujące warunki: 
- lokalizacja: Nowy Sącz 
- korzystny dojazd środkami komunikacji publicznej i samochodem (w pobliżu parking)  
- metraż: od 5m2 do 40 m 
- pomieszczenie przystosowane do wykonywania zadań administracyjno-biurowych, nie wymagające 
żadnych prac remontowo- adaptacyjnych (m.in.odpowiednio okablowane/z dostępem do Internetu wi- fi/ 
mobilnego),z odpowiednim wyposażeniem min.1 biurko/stół, 2 krzesła,flipchart lub tablica suchościeralna 
- pomieszczenie oświetlone, z oknem 
- pomieszczenie ogrzewane, 



 

- pomieszczenie z dostępem do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (toaleta/ łazienka) 
- biuro bez barier architektonicznych (możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową) lub 
udostępnienie pomieszczenia spełniającego odpowiednie warunki na żądanie Zamawiającego  
- pomieszczenie wyodrębnione (np. odrębny pokój w budynku), z możliwym dostępem od poniedziałku 
do niedzieli w godz. 6.00-22.00 
- pomieszczenie zamykane. 
Wymagane jest dysponowanie równocześnie min. 3 miejscami pracy spełniającymi ww. wymogi. 
Informacja dotycząca dokładnych terminów wynajmu  będzie przekazywana Wynajmującemu na min. 2 
dni przed rozpoczęciem wynajmu. Zastrzega się możliwość skrócenia terminu wskazanego w zdaniu 
poprzednim po uprzednim ustnym uzgodnieniu z Wynajmującym. 
Termin realizacji- od 01.05.2021 do 30.06.2022. 
W ofercie należy wskazać cenę brutto w przeliczeniu na wymiar czasu pracy odpowiadający 1 etatowi. 
Przewiduje się wynajem sali w wymiarze od 0 do 6 etatów miesięcznie (razem ok. 36,5 etatu) w 
zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego 
zwiększenia wynajmu w trybie „na żądanie” w przypadku wystąpienia szczególnych sytuacji związanych 
np. bardzo dużą liczbą kandydatów do rozmów doradczych, skumulowaniem wsparcia eksperta 
dotacyjnego w krótkim okresie. W przypadku wymiaru najmu innego niż wymiar odpowiadający 1 etatowi 
koszty najmu będą naliczane proporcjonalnie z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do 50% zmiany ilości realizowanych godzin świadczenia usług/ 
wymiaru odpowiadających etatowi dla każdej części odrębnie (z uwagi np. liczbę kandydatów do rozmów 
doradczych, indywidualnego zapotrzebowania Uczestników/czek projektu na świadczenie wsparcia 
eksperta dotacyjnego).  
 
4. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 
 
W terminach wskazanych w pkt. 3 ust. 1), 2).  
 
Lokalizacja sal –na terenie miasta Nowego Sącza. 
 
5. Warunki i termin płatności: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia na 
podstawie faktury VAT/faktury/rachunku wystawionej/go przez Wykonawcę za każdy miesiąc realizacji 
usługi (dopuszcza się rozliczanie odrębnie na zajęcia grupowe, pracę doradcy zawodowego, pracę 
eksperta dotacyjnego), termin płatności do 30 dni od wystawienia przez Wykonawcę poprawnego/ej 
rachunku/faktury/faktury VAT. W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia do 60 
dni.  
 
6. Wymagania w stosunku do Wykonawców: 
 
Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem technicznym do realizacji zamówienia zgodnie z 
wymogami określonymi w punkcie 3 odpowiednio ust.1, ust. 2. 



 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim 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: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) pozostawaniu 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 lub kurateli. 
 
Od wykonawcy, który będzie realizował zamówienie wymagane będzie uzyskanie oświadczenia, że nie 
podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 
5 pkt 1-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający informuje, że osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest 
Jakub Józefiak- Prezes Zarządu. 
Zamawiający informuje, że osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest Jakub Józefiak- Prezes 
Zarządu oraz Katarzyna Wójtowicz (pracownik). 
 
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 
 
Kryterium 1 

i.Cena brutto za 1 godzinę wynajmu  - Sala na zajęcia grupowe – waga 100% 
Liczba punktów, w ramach kryterium cena w kategorii Sala na zajęcia grupowe zostanie przyznana wg 
następującej formuły; 
Najniższa oferowana cena brutto w kategorii Sala na zajęcia grupowe 
----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 = liczba pkt. 
Cena brutto badanej oferty w kategorii Sala na zajęcia grupowe 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. części to 100 pkt. 
 

ii.Cena brutto za wymiar czasu pracy odpowiadający 1 etatowi - Udostępnienie miejsca pracy – waga 
100% 
Liczba punktów, w ramach kryterium cena w kategorii Udostępnienie miejsca pracy zostanie przyznana 
wg następującej formuły; 
Najniższa oferowana cena brutto w kategorii Udostępnienie miejsca pracy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 = liczba pkt. 
Cena brutto badanej oferty w kategorii Udostępnienie miejsca pracy 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. części to 100 pkt. 



 

 
Oferty zostaną poddane ocenie w każdej części zamówienia odrębnie. 
 
Oferta z najniższą ceną w każdej części otrzyma 100 pkt., natomiast pozostałe oferty danej części 
zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z powyższego wyliczenia. 
Celem prowadzonego rozeznania rynku jest potwierdzenie, że usługa zostanie wykonana po cenie 
rynkowej. 
 
8. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Dopuszcza 
się również możliwość pozyskania przez Zamawiającego cen za wynajem pomieszczenia ze stron 
internetowych. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. 
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 
wykonania zamówienia, jak również zawrzeć wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących 
przepisów (w szczególności VAT, podatek, koszty wynajmu, koszty mediów- m.in. prąd, woda, 
ogrzewanie, internet, wywóz śmieci, ścieków, zapewnienie środków do dezynfekcji). Skutki finansowe 
błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć 
wpływ na cenę obciążają Wykonawcę. Oferowana cena brutto nie może ulec zmianie przez okres 
związania ofertą. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają Wykonawcę. 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 
• jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia; 
• jej założenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 
• jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 
Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 
Zamawiający oświadcza, że dokumenty złożone przez Oferentów w niniejszym rozeznaniu  nie będą 
udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą 
wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert. 
 
9. Termin składania ofert: 
do 28 kwietnia 2021 roku do godziny 9:00 
 
10. Miejsce składania ofert: 
Osobiście/przesyłką kurierską/pocztą:  Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych sp. z o.o., 
ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz (w godz. 9:00-14:00) [o terminowości złożenia oferty decyduje 
data jej wpływu do biura Zamawiającego]. Dopuszcza się również możliwość pozyskania przez 
Zamawiającego cen za wynajem ze stron internetowych.  



 

Osoba do kontaktu (osoba  wykonująca w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy) 
Jakub Józefiak, Katarzyna Wójtowicz 
Tel. 723 729 996 
Mail: biuro@czas.sacz.pl 
 
Osoba reprezentująca Zamawiającego: 
Jakub Józefiak- Prezes Zarządu 
 
11. Informacje dodatkowe: 
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania ofert. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji Zamówienia bez 
podania przyczyny. 
5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 
Zasady konkurencyjności. 
6. Osoby składające ofertę w niniejszym rozeznaniu rynku oraz osoby wybrane do realizacji 
zamówienia wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych do celów 
niezbędnych dla realizacji zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Oferty/ cenniki pobrane ze stron 
internetowych są danymi uzyskanymi ze źródeł publicznie dostępnych. W związku z realizacją projektu 
ze środków Unii Europejskiej Zamawiający zastrzega, że dane osobowe pozyskane w związku z 
realizacją rozeznania rynku/ zamówienia mogą być przekazane m.in. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w 
Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków oraz beneficjentowi realizującemu projekt – Miasto Nowy 
Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz i mogą być 
przetwarzane na zasadach określonych w zał. Nr 2 do niniejszego rozeznania rynku. 
 
W wyniku przeprowadzonego rozeznania ustalona zostanie cena rynkowa zamówienia  zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020.  
 
ZATWIERDZIŁ: 
 
Jakub Józefiak 
Prezes Zarządu  
  

mailto:biuro@czas.sacz.pl


 

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku 
ZAMAWIAJĄCY: Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8,  
33-300 Nowy Sącz, NIP 7343057173, REGON 492946003 
 

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA WYKONAWCY  
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY  
NUMER TELEFONU  

 

Składam ofertę w rozeznaniu rynku nr 1/4/21/ROZ/MSP na usługę wynajmu sali na zajęcia grupowe i 
udostępnienie miejsc pracy w ramach projektu „Mój szef to ja, mój szef ma POWER” za cenę: 
 

 Jednostka miary Cena jednostkowa 
brutto w PLN 

Sala na zajęcia grupowe 1 godzina  

Udostępnienie miejsca pracy  Wymiar czasu pracy odpowiadający 1 etatowi  
 

Jednocześnie oświadczam, że: 
1. akceptuję ramowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone w ogłoszeniu; 
2. spełniam/podmiot,który reprezentuję spełnia wymagania określone w pkt. 6 rozeznania rynku nr 
1/4/21/ROZ/MSP oraz oferowane sale/ udostępniane miejsca pracy spełniają wymogi określone w 
rozeznaniu rynku nr 1/4/21/ROZ/MSP   
3. nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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,  
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 
4. podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych do celów niezbędnych dla 
realizacji zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych na zasadach określonych w zał. Nr 2 do rozeznania rynku nr 1/4/21/ROZ/MSP. 
 
 
………………………………….      …………………………………. 
Miejscowość i data         Podpis Wykonawcy  



 

Załącznik nr 2 do rozeznania: 1/4/21/ROZ/MSP 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 
W związku z prowadzeniem rozeznania rynku nr 1/4/21/ROZ/MSP / wyłonieniem Wykonawcy 
realizującego zamówienie określone w rozeznaniu rynku nr 1/4/21/ROZ/MSP w ramach projektu ,,Mój 
szef to ja, mój szef ma POWER " nr POWR.01.02.01-12-0047/20 Centrum Zespołów Analityczno 
Strategicznych Sp. z o.o. informuje, że: 
1. administratorem Twoich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, 
2. Przetwarzanie Twoich 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 
(RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 (PO WER) na podstawie: 
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. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 
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. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 
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 2018 r. poz. 1431, z późn.zm.); 
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. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, 
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”. 
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu "Mój szef to ja, mój szef 
ma POWER", w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 
ramach PO WER. 
5. Twoje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej- Wojewódzki 
Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt - 
Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, realizatorowi- Nowosądecki Inkubator 



 

Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, partnerom - Centrum Zespołów 
Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33- 300 Nowy Sącz, Fundacja Rozwoju 
Regionu Rabka, ul. Orkana 20F/1, 34-700 Rabka-Zdrój, Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-
300 Nowy Sącz oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu- 
Kancelaria Podatkowa PATRON s.c., ul. Rzeczna 5, 33-300 Nowy Sącz, „Funar” spółka z o.o. Rabka 
Zdrój, ul. Kasprowicza 10, 34-700 Rabka Zdrój. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane 
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej lub beneficjenta. Twoje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone 
podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem 
systemów teleinformatycznych. 
6. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym 
prawem. 
7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym złożenia oferty w ramach niniejszego rozeznania rynku/ 
udzielenia zamówienia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia 
oferty/udzielenia zamówienia w ramach projektu. 
8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
10. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
11. Możesz skontaktować się u Zamawiającego z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania 
danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej biuro@czas.sacz.pl lub z 
powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej iod@miir.gov.pl. 
12. Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 
jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO. 
13. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Prezes Zarządu 
 
Jakub Józefiak 

 
 


