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Rozeznanie rynku na usługi trenerskie  

w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” 

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu 

niniejszego zapytania o cenę.  

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice  

Tel. (+48) 32 757 32 52 

NIP: 634-10-12-786 

KRS: 0000095169 

Adres strony internetowej: www.giph.com.pl  

Adres e-mail: biuro@giph.com.pl  

 

Postępowanie prowadzi: 

Katarzyna Lipińska 

Adres e-mail: warsztaty@giph.com.pl  

Numer kontaktowy: (+48) 32 757 32 52 

 

II. OGÓLNY OPIS ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia są usługi trenerskie w trakcie jednych warsztatów 

lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie bielskim województwa 

śląskiego, w związku z realizacją projektu „Regionalne obserwatorium procesu 

transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu 

Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

http://www.giph.com.pl/
mailto:biuro@giph.com.pl
mailto:warsztaty@giph.com.pl


 
Projekt „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” 

 
 

 
Projekt: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu 

innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - 

transformacja regionu. 

Strona 2 z 12 
 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś 

Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu 

innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu 

innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.  

2. W ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” 

zaplanowano organizację: 

a) 8 warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie 

województwa śląskiego, w podregionach: katowickim, bielskim, bytomskim, 

częstochowskim, gliwickim, rybnickim, sosnowieckim i tyskim, które odbędą się w 

III-IV kwartale 2022 r. i I kwartale 2023 r., skierowanych w szczególności do 

przedstawicieli środowisk lokalnych, instytucji otoczenia biznesu oraz firm sektora 

OZE, zlokalizowanych w województwie; 

b) 6 warsztatów innowacji na terenie Katowic dla przedsiębiorców, wynalazców i 

pionierów technologii (instytuty badawcze, parki naukowo-technologiczne, 

uczelnie), przy współudziale pracodawców.  

3. Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2022 r. – 30 września 2023 r. 

4. Niniejsze zapytanie o cenę jest realizowane zgodnie z zasada rozeznania rynku. 

5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór max. dwóch (2) osób świadczących usługi 

trenerskie w związku z realizacją warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-

gospodarczego dla max. 50 uczestników w ramach projektu „Regionalne 

obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”.  
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2. Usługi trenerskie świadczone będą przez max. dwie (2) osoby, które będą 

współprowadziły warsztaty, o których mowa w pkt I wraz z przedstawicielem 

Zamawiającego. 

3. Usługi trenerskie świadczone będą w podregionie bielskim województwa śląskiego 

w dniu 9 września 2022 r. (dokładne miejsce zostanie wskazane w terminie 

późniejszym). 

4. Usługi trenerskie powinny zapewnić spełnienie celu warsztatów, którym jest 

identyfikacja warunków, w jaki sposób powinna przebiegać transformacja oraz 

wypracowanie rozwiązań społeczno-gospodarczych w zakresie transformacji 

(propozycji projektów) z udziałem m. in. środowisk lokalnych, instytucji otoczenia 

biznesu oraz firm sektora OZE, zlokalizowanych w województwie śląskim.  

Interesariusze biorący udział w warsztatach stworzą sieć współpracy na rzecz 

sprawiedliwej transformacji dla województwa śląskiego.  

W ramach warsztatów powinna zostać zidentyfikowana rola rozwoju lokalnego, 

który jest procesem ciągłym oraz dotyczy obszaru, a zatem jest rozwojem 

terytorialnym, a nie sektorowym, w kontekście mobilizacji społeczności, wywołania 

poczucie przynależności do miejsca i lokalnych wartości, oraz budowania wśród 

lokalnych podmiotów poczucie sprawczości na rzecz sprawiedliwej transformacji 

społeczno-gospodarczej. 

5. Usługi trenerskie powinny uwzględniać specyfikę podregionu, w którym odbywają 

się warsztaty, w tym dotyczącą procesu transformacji. 

 

IV.  WYMOGI FORMALNE, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ POTENCJALNI WYKONAWCY  

1. O zamówienie mogą się starać Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę dotyczącą 

procesu transformacji oraz doświadczenie trenerskie/szkoleniowe lub wskażą do 
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realizacji zamówienia osobę/osoby, która/które spełnią łącznie następujące 

wymagania:  

a) posiadają wiedzę w zakresie zasad rozwoju lokalnego i regionalnego, a także 

procesu transformacji, jego zasad i uczestników, zwłaszcza w odniesieniu do 

obszaru województwa śląskiego, 

b) posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne 

(trenerskie/szkoleniowe/warsztatowe) dla grup co najmniej 20 osób,  

c) w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziły 

co najmniej 20 godzin zajęć dydaktycznych (szkoleniowych/warsztatowych),  

d) są dyspozycyjne, tzn. mają możliwość świadczenia usługi trenerskiej 

(szkoleniowej) w terminie i miejscu, wskazanym przez Zamawiającego.  

2. Oferent wraz z ofertą składa oświadczenia co do spełnienia powyższych wymagań. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcja, s.c.), spełnianie warunków Wykonawcy wykazują z uwzględnieniem 

łącznego potencjału.  

4. W przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie 

podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta będzie traktowana jako 

odrzucona.  

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

 

V. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY  

Wykonawca będzie zobowiązany do:  

1) rzetelnego i terminowego wykonania usługi;  
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2) współpracy z innymi osobami i podmiotami biorącymi udział przy realizacji projektu.  

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  

1. Wykonawca sporządza ofertę oraz dołącza niezbędne dokumenty.  

2. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną 

osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał 

lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do 

tego upoważnione.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

4. Osoba wskazana do realizacji nie będzie podlegała zmianom, z wyjątkiem sytuacji 

losowych. W takim wypadku nowa wskazana do realizacji osoba będzie musiała 

spełniać wymagania z punktu IV i VIII niniejszego Zapytania i będzie podlegała 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia 

powyższych informacji.  

5. Zamawiający może wyłonić nie więcej niż 2 osoby do świadczenia usługi trenerskiej.  

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 9 września 2022 r.  

2. Miejsce wykonania usługi: podregion bielski województwa śląskiego (dokładna 

lokalizacji zostanie wskazana nie później niż na 2 tygodnie przed terminem odbycia 

warsztatów). 

 

VIII. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI  

1. Trener pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usługi.  
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2. Trener ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek szkolenia o 

współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

Z udziału w rozeznaniu rynku wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

 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 celu wykazania, że nie podlega wykluczeniu z ww. przyczyn, Oferent zobowiązany jest 

do złożenia  odpowiedniego oświadczenia.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane oświadczenia.  

2. Oferta powinna:  

a) być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli Oferentem jest podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą), 
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b) zawierać datę sporządzenia,  

c) zawierać adres Oferenta,  

d) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby 

wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,  

e) być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do 

reprezentowania Oferenta. 

3. Oferent przedstawia ofertę spełniającą wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu. 

 

XI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej (dokumentowej lub 

elektronicznej) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

warsztaty@giph.com.pl.  

2. Oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego do dnia 3 sierpnia 2022 r. godz. 23:59. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

XII. KRYTERIA OCENY OFERT  

Zamawiający przy wyborze oferty zakłada przeprowadzenie dwuetapowej oceny:  

1) ETAP 1 – weryfikacja formalna pod kątem spełniania wymogów określonych w 

niniejszym zapytaniu ofertowym. Weryfikacji podlegać będą oferty złożone we 

wskazanym w zapytaniu terminie. Weryfikowana będzie kompletność oraz zgodność 

oferty ze wzorami określonymi w niniejszym zapytaniu.  

Ocena formalna zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i 

oświadczenia Oferenta wymienione w punkcie IV. Spełnienia powyższych warunków 

oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0)  

2) ETAP 2 – merytoryczna ocena ofert. Do etapu drugiego oceny zakwalifikowane 

zostaną oferty spełniające wymogi formalne. Wybrana zostanie oferta, która otrzyma 

mailto:warsztaty@giph.com.pl
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największą liczbę punktów. Ocenie podlegać będzie zaoferowana kwota brutto w PLN 

ogółem za realizację przedmiotu zamówienia.  

Kryterium: cena (brutto) – 100 punktów 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która spełniła wymogi formalne i która 

uzyska największą liczbę punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria oraz nie 

przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W 

przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów, 

zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na 

zachowanie zasady równego traktowania Oferentów i uczciwej konkurencji, a ponadto 

pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami. Zamawiający przewiduje 

możliwość negocjacji drogą e-mailową po zakończeniu terminu składania ofert z 

Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie ceny 

zamówienia, gdy cena przekroczy kwotę budżetową z tym zastrzeżeniem, że istnieje 

możliwość prowadzenia negocjacji w celu obniżenia ceny podanej przez Oferenta. 

 

XIII. UWAGI KOŃCOWE  

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).  

 

XIV. WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Oferta.  

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.  

 

Ochrona danych osobowych  
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

zgodna 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 

 

W związku prowadzonym postępowaniem, realizowanym w ramach projektu „Regionalne 

obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-

00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I 

Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. 

Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - 

transformacja regionu, informujemy iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 

(GIPH/Izba) z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, tel. 32 757 32 52, 

mail: biuro@giph.com.pl, NIP: 634-10-12-786, REGON: 271505490, wpisana pod nr 

0000095169 do Rejestru Przedsiębiorców KRS, wpisana również do Rejestru 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  

w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,  

o których mowa art. 6 ust. 1 lit. b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 na podstawie:  

mailto:biuro@giph.com.pl
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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, 

Projekt POWR.01.02.01-14-0031/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16 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;  

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;  

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;  

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. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

procedury Zapytania ofertowego (rozeznania rynku), zawarcia umowy lub podjęcia 

działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, na potrzeby 
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kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji”. 

4. W ramach projektu podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, 

aczkolwiek ich podanie jest niezbędne w związku z zawarciem umowy w celu realizacji 

projektu, a konsekwencją odmowy ich podania jest niemożliwość wzięcia udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak również zawarcia umowy o udzielenie 

zamówienia.  

5. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, w tym w efekcie profilowania (art. 22 RODO). 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na 

podstawie i w granicach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) na podstawie art. 15 RODO – dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO – sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Zapytania 

ofertowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 

c) na podstawie art. 18 RODO – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (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 wyższe względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); Projekt 

POWR.01.02.01-14-0031/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17, 
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d) na podstawie art. 21 RODO – wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania przez 

Administratora Pani/Pana danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. f RODO), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

zgodnie z art. 15-20 RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO – usunięcia Pani/Pana danych 

osobowych, 

b) przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych (wyłączenie prawa do złożenia sprzeciwu dotyczy danych osobowych 

przetwarzanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit b oraz c RODO), 

d) posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób 

opisany powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w 

stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub 

dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedziba w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 

 


