
Bądkowo, 25 październik 2022 r. 

GOPS.270.2.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie zaprasza do składania ofert na realizację 
rekomendowanego programu profilaktycznego na rzecz młodzieży z Zespołu Szkolno — 
Przedszkolnego w Bądkowie w ramach realizacji zadań „Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii " 

1.Nazwa zamawiającego: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie 

Ul. Włocławska 82 

87-704 Bądkowo 

e-mail: gopsbadkowoQpoczta.onet.pl 

tel. 54 2724100 w.31 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Realizacja Programu Profilaktycznego „Archipelag Skarbów” na rzecz klas VII-VIII 
(łącznie 5 klas) 

Miejsce realizacji programu na rzecz młodzieży: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie 
ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo. 

3.Okres realizacji: 

Planowany okres realizacji : listopad - w dni nauki szkolnej. 

4.Warunki płatności: 

podstawą rozliczenia kosztów za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie w/w zajęć 
profilaktycznych będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę . 

należność za przeprowadzone zajęcia obliczana będzie jako iloczyn ilości przeprowadzonych 
zajęć x koszt przeprowadzonych zajęć. 

płatność przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

5.Wymagania wobec Wykonawcy: 

zapewnienie wykwalifikowanych trenerów w zakresie prowadzenia w/w rekomendowanego 
programu. 

doświadczenie trenerów w pracy z młodzieżą 

6.Oferta oceniana według następujących kryteriów:



zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny. 

przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowana będzie ocena punktowa: 

- najniższa cena — 40% 

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu rekomendowanych programów profilaktycznych — 40% 

- doświadczenie zawodowe w pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą- 20% 

- oferty nie spełniające w/w wymagań będą odrzucone. 

zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę na realizację powyższego 
zadania w miesiącu listopadzie 2022r. 

w toku badania oferty zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

7.Miejsce i termin złożenia oferty: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie „ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo do 
dnia 10 listopada 2022 roku do godziny 15.00 ( decyduje data wpływu do Ośrodka). 

Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na 

e-mail: gopsbadkowo(Qpoczta.onet.pl( skan z podpisem) 

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę uprawnioną. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia 
wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych 
i finansowych. 

9.Postanowienia końcowe: 

Dodatkowe informacje na temat ofert można uzyskać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bądkowie „ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo telefon 54 27 24 100 wew.31. 

10.Klauzula informacyjna: 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ( UE )o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku 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 na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bądkowie 87-704 Bądkowo ul. Włocławska 82 „Kontakt :telefon: 54 2724100 ; adres 
e-mail gopsbadkowoQDpoczta.onet.pl; Można kontaktować się listownie, telefonicznie, 
e -mailem. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych poprzez adres e-mail: marek.powalaQwp.pl 

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 
a. realizacji czynności urzędowych tj.: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 
na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia;



b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia; 

c. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą, lub innej osoby fizycznej na podstawie art.6 ust.1 lit. d Rozporządzenia; 

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi na podstawie art.6 ust.1 lit.e Rozporządzenia 

2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe 
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych 
mogą być: 

a. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa; 

b. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na 
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 
podmioty przetwarzające). 

„ Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w 
pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego 
z przepisów prawa. 

„W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu: 

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 
Rozporządzenia. 
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W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody 
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia. 
Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności prawnych . 
Przy czym podanie danych jest: 

a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie 

umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji 
czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy. 

. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania 

ZASTĘPCA WÓJTA 
Ni dowo 

mgr Jarosław Mat ski 

 


