
 

 

  

 

 Zadanie publiczne finansowane ze środków Rządowego Programu 

Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033 

          Lublin, 06.12.2022 r.  

Znak sprawy: FH/P-XIX/RR/01/12/2022 
 

Zapytanie o cenę w ramach procedury rozeznania rynku na realizację usługi 

przeprowadzania szkolenia z zakresu dostępności 

w ramach zadania publicznego  

pn. „Rozwój Fundacji Heros, jako organizacji poradniczej” 

 

 

Fundacja Heros z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin realizuje zadanie publiczne 

zlecone w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-

2033 pt. „Rozwój Fundacji Heros, jako organizacji poradniczej” na podstawie umowy nr 

18/RPWROP13/2022 w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych. 

W związku z realizacją ww. zadania, Fundacja Heros zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na 

realizację usługi przeprowadzenia szkolenia dla personelu Fundacji Heros z zakresu dostępności. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM 
 

Fundacja Heros  

Ul. Zygmunta Krasińskiego 2/30 

20-709 Lublin 
NIP: 712-32-69-298  
REGON: 061375310  
tel. 570 122 110  
e-mail: fundacja@fundacjaheros.org 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA:  
1. Postępowanie prowadzone jest w ramach zadania publicznego pn. „Rozwój Fundacji Heros, jako 

organizacji poradniczej” nr zadania publicznego 18/RPWROP13/2022  finansowanego w ramach 
Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych. 

2. Zamawiający informuje, że wycena nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak 

również w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a procedura ma na celu wyłącznie 
dokonanie rozeznania rynku Wykonawców świadczących daną usługę  i uzyskanie wiedzy na temat 

kosztów usługi. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU: 
1. Zamówienie obejmuje usługę przeprowadzenia szkolenia dla personelu Fundacji Heros z zakresu 

dostępności.  

2. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość nabyć wiedzę niezbędną do realizacji wymogu 

dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle ustawy z 

dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie 

pozwoli uczestnikom na nabycie samodzielności w zakresie wdrażania dostępności w swojej 

organizacji, weryfikacji istniejących już procedur oraz rozwiązań.  
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3. Szkolenie będzie spełniać następujące warunki: 

 będzie realizowane w formie hybrydowej (zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego 

oraz w celu umożliwienia uczestnikom zdalnego udziału szkolenia będzie transmitowane za 

pomocą sieci Internet z wykorzystaniem platformy do prowadzenia szkoleń w formie pracy 

zdalnej, umożliwiającej prowadzenie videokonferencji z udziałem szkoleniowca/trenera i 
wszystkich Uczestników szkolenia a także wymianę dokumentów, przeprowadzanie testów, 

ankiet i egzaminów). Szkolenie zostanie zrealizowane w dniu i godzinie ustalonej z 

Zamawiającym w okresie od 19.12.2022 r. do 30.12.2022 r. Zamawiający zastrzega możliwość  
przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i 

niezawinionych przez Zamawiającego,  

 czas trwania szkolenia wynosi 12 godzin szkoleniowych tj. 2 dni x 6 godzin szkoleniowych (gdzie 

1 godzina szkoleniowa oznacza 45 minut zajęć), 

 zostanie przeprowadzone łącznie dla 11 uczestników. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany 
ostatecznej ilości uczestników szkolenia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i 

niezawinionych przez Zamawiającego. Możliwość ta dotyczy zarówno zmniejszenia jak i 

zwiększenia liczby Uczestników o maksymalnie 20%,   

4. Program szkolenia: 

 Identyfikacja osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich potrzeby. 

 Podstawy prawne – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, Ustawa o dostępności cyfrowej, Ustawa o języku migowym i 

innych środkach komunikowania się.  

 Wprowadzenie do dostępności: definicja, kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z 

zakresu dostępności, sposoby zapewniania dostępności, dostęp alternatywny. 

 Projektowanie uniwersalne i zasady projektowania. 

 Obszary dostępności – dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, 

cyfrowa. 

 Koordynator ds. dostępności – zadania, obowiązki organizacja i planowanie działań. 

 Dostosowanie podmiotu w zakresie informacyjno-komunikacyjnym. 

 Dostępność cyfrowa – WCAG, dostępne dokumenty, strony i multimedia, deklaracja 

dostępności. 

 Wymogi dostępności w zamówieniach publicznych. 

5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie poprzez wykonanie usługi osobiście bądź przez swoich 

pracowników/zleceniobiorców. 

 

  IV.  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 

80500000-9   – Usługi szkoleniowe   

  

V. KRYTERIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. poz. 835). 

 

VI.   FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT CENOWYCH:  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkoleniowe-8939/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkoleniowe-8939/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkoleniowe-8939/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkoleniowe-8939/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkoleniowe-8939/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkoleniowe-8939/
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1. Oferta cenowa powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy (załącznik numer 1),  

2. Miejsce składania ofert: ul.  Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin,   

3. Dopuszczalna forma składania ofert cenowych:   

a. osobiście w siedzibie Fundacji ul.  Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin, w zamkniętym, 

nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem: 

„Oferta cenowa na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu dostępności – znak sprawy 
FH/P-XIX/RR/01/12/2022” 

b. drogą elektroniczną na adres: fundacja@fundacjaheros.org z dopiskiem „Oferta cenowa 

na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu dostępności – znak sprawy                                   
FH/P-XIX/RR/01/12/2022”  

3. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 16.12.2022 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do 

siedziby Zamawiającego bądź na adres elektroniczny Zamawiającego).  

4. Ze względów formalnych nie będą rozpatrywane oferty cenowe:  

a) złożone po terminie wskazanym w rozdziale VI pkt. 3,  

b) złożone w niewłaściwym miejscu,  

c) złożone w innej formie niż przewidziano w rozdziale VI. 

5. Oferta cenowa musi być podpisana przez Wykonawcę.  

6. Cenę oferty należy skalkulować w taki sposób, żeby obejmowała wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki 

wynikające z obowiązujących przepisów (np. podatek VAT, składki ZUS płacone przez 

Zamawiającego itp.). Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów a podana przez 

Wykonawcę cena jest stała i będzie obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

7. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

cenowej, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada 

za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty cenowej. 

Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego.  

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zmian w złożonej ofercie cenowej. 

11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi.   

12. Wykonawca składając ofertę cenową jest zobowiązany do zapoznania się z klauzulą informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

VII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż do 30.12.2022 r. 

 

VIII.   KLAUZULA INFORMACYJNA 
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 

iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający  

informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Fundacja Heros z 

siedzibą ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin. 

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych 

osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail: iod@fundacjaheros.org. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c RODO w związku z art. 43 

i 44 ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych w celu 

udzielenia i wykonania zamówienia publicznego poniżej 130000 złotych. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje ze środków których 

finansowane/współfinansowane jest zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia, 

powołani biegli zewnętrzni - a w granicach celów ustalonych powyżej - również zewnętrzne 

kancelarie lub osoby świadczące usługi prawne, a także osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności przepisy ustawy z 26 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (t.j .Dz.U.2018.1330 ze zm). 

5. Dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez 

okres min. 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c. 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;  

d. na podstawie art. 17 RODO prawo żądania usunięcia danych w przypadkach, gdy 
przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

e. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Pani/Pana, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Podanie danych 
osobowych może być także warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych osobowych 
może skutkować brakiem możliwości udzielenia zamówienia. 

8. przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do 

podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 
 

IX.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez 

podania przyczyny,  
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b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,  

c) zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu,  

d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów na każdym etapie postępowania.  

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania jest Kamil Skowron, kontakt w dni robocze w godz. 07.00-15.00, tel. 570 122 110, e-

mail: fundacja@fundacjaheros.org 

3. Informacja o dokonanym wyborze zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w biurze zadania 

„Rozwój Fundacji Heros, jako organizacji poradniczej” w terminie do dnia 20.12.2022 r. 

 

 

Załącznik:  

1.Oferta cenowa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


