
 
 

                   

Radom, 25.09.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 Trener w obszarze tematycznym „Podstawy coachingu 

w doradztwie edukacyjno-zawodowym”  

 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego  

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu  

26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10  

Adres internetowy: www.itee.radom.pl  

Osoba do kontaktu: dr Jolanta Religa; jola.religa@itee.radom.pl   

 

2.Finansowanie przedmiotu zamówienia  

Projekt: „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia 
zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, finansowany w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 
8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i 
dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania 
Nr umowy: RPWP.08.03.04-30-0002/16-00 
 

3.Określenie przedmiotu zamówienia  

3.1. Przedmiotem zapytania ofertowego (dalej zwanego „Zapytaniem Ofertowym”) jest 

przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu 

podstaw coachingu w doradztwie edukacyjno-zawodowym dla grupy uczestników ww. 

projektu, w wymiarze 32 godzin dla 3 grup (łącznie 96 godzin szkoleniowych). 

3.2. Szczegółowe zadania Wykonawcy obejmują: 

 Opracowanie formularza i przeprowadzenie diagnozy poziomu kompetencji 

uczestników w zakresie coachingu w doradztwie zawodowym, 

 Opracowanie ramowego i szczegółowego programu szkolenia, 

 Przygotowanie  materiałów dydaktycznych dla uczestników szkolenia, 

 Przeprowadzenie szkolenia, 

 Przeprowadzenie weryfikacji (przyrostu) poziomu kompetencji uczestników po 

zakończeniu szkolenia. 

3.3. Grupę uczestników stanowić będzie nie więcej niż 48 doradców zawodowych lub 

nauczycieli realizujących zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, rekrutujących 

się z 23 szkół objętych wsparciem w ramach projektu. 

3.4. Imienna lista uczestników szkolenia zostanie przekazana Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

3.5. Zajęcia odbywać się będą na terenie miasta Poznań w grupach około 15 osobowych 

(łącznie 3 grupy szkoleniowe).  

3.6. Termin szkoleń: październik - grudzień 2018r. 

 

4. Termin złożenia oferty: do 03.10.2018 roku.  
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5. Wymogi dotyczące doświadczenia Wykonawcy:  

 minimum 3 letnie doświadczenie w działalności szkoleniowej z zakresu tematyki 

coachingu w doradztwie edukacyjno-zawodowym (na podstawie załączonego CV).  

 

6. Dodatkowe informacje. 

Pisemną ofertę w postaci wyceny brutto realizacji całego Zapytania Ofertowego na 

załączonym formularzu należy przesłać do dnia 03.10.2018 drogą mailową na adres: Jolanta 

Religa (jola.religa@itee.radom.pl). Do oferty należy dołączyć CV, jako dowód spełnienia 

wymogów dotyczących Wykonawcy.  
Podana cena musi obejmować wszystkie koszty, które mogą powstać w związku z realizacją 

zamówienia. 

 

7. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych: 

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 jest Instytut Technologii 

Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. K. 
Pułaskiego 6/10, KRS nr 0000043623, NIP nr 796-003-58-05;  

 dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie Technologii 
Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym: email: iodo@itee.radom.pl ; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu przeprowadzenia postępowania w związku z Zapytaniem Ofertowym 
prowadzonym w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017r. 
zwane dalej „Wytycznymi”; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o powołane Wytyczne; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozliczenia 
Projektu lub okres realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania w związku z Zapytaniem Ofertowym oraz nie dłużej, aniżeli okres 
przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy; 

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z 
udziałem w postępowaniu związku z Zapytaniem Ofertowym; brak podania tych danych 
uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w tym postepowaniu i zawarcie umowy;   

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO  

a. posiada Pani/Pan: 
− 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

*
; 

− 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; 

b. 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; 
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− 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.Zastrzeżenie prawne 

Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter 

sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.  

Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Instytutu Technologii 

Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu o zawarcie umowy. 

 
 

 


