
 

 

 
Lębork, dn. 17 czerwca 2019 r.  

ZAPYTANIE  
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU  

zakup usług w zakresie konsultacji pedagogicznych, z zakresu rozwoju umiejętności liderskich oraz 
z zakresu organizacji i wsparcia inicjatyw społecznych   

 
 
 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska 

ul. Za Murami 2-10 

80-823 Gdańsk 

NIP: 583 296 90 85 

 
 

Zakres rozeznania rynku 

 
Na podstawie rozdziału 6.5.2 Rozeznanie rynku „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 2017 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju po 
przeprowadzeniu szacowania wartości zamówienia, zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania 
rynku na usługę:  
 
Przeprowadzenie konsultacji pedagogicznych w wymiarze 100 godzin, konsultacji z zakresu rozwoju 
umiejętności liderskich w wymiarze 120 godzin oraz konsultacji z zakresu organizacji i wsparcia inicjatyw 
społecznych w wymiarze 60 godzin w okresie od 25 czerwca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. w ramach projektu 
„Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim 
poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” o numerze RPPM.06.02.02-
22-0031/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 
06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych.  
 
Integralną część niniejszego zapytania -stanowią następujące dokumenty: 
 
Załącznik Nr 1 – Część ofertowa 
 
Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna  

 

ZHP Chorągiew Gdańska w Gdańsku, informuje, że: 

 

1. Zapytanie w trybie rozeznania rynku nie stanowi oferty art. 66 Kodeksu Cywilnego.  
2. Zapytanie w trybie rozeznania rynku nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych.  
3. Zapytanie w trybie rozeznania rynku ma na celu potwierdzenie, że zlecona usługa, zostanie 

wykonania po cenie nie wyższej niż cena rynkowa i nie zobowiązuje Zamawiającego do 
określenia kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym kryterium najniższej ceny.  
 
 
 



 

 

 
Opis zakresu usługi 

  
W ramach konsultacji pedagogicznych przewidujemy następujące zadania: 
 

1. Prowadzanie konsultacji indywidualnych dziecka.  
2. Zakres tematyczny konsultacji: zaniżona motywacja wewnętrzna do podejmowania wysiłku 

umysłowego, uświadomienie wpływu emocji, kształtowanie inteligencji emocjonalnej, 
trudności w efektywnym uczeniu, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego. 

3. Zakres tematyczny konsultacji może zostać poszerzony o zagadnienia pojawiające się 
w trakcie spotkań lub na podstawie wniosków płynących z monitoringu posiadanych przez 
uczestników IPR, zakres będzie podawany na bieżąco przed przystąpieniem do realizacji 
usługi dla uczestników/czek, rodziny.  

4. Współpraca z psychologiem, animatorem PWD oraz innymi specjalistami w zakresie 
wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży, pracującymi w ramach projektu.  

5. Prowadzenie dokumentacji na wzorach przekazanych przez zamawiającego.  
6. Konsultacje prowadzone będą na terenie powiatu lęborskiego.  
7. Konsultacje będą prowadzone od poniedziałku do soboty włącznie, spotkania będą 

umawiane indywidualne w miarę możliwości uczestników i uczestniczek projektu, 
maksymalny czas od momentu zgłoszenia zapotrzebowania do realizacji konsultacji to 7 
dni.  

8. Konsultacje prowadzone będą w godzinach 8:00-20:00.  
9. Łącznie w okresie trwania projektu od 25 czerwca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. 

przewidujemy 100 godzin konsultacji pedagogicznych.  
10. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika/czki Wykonawcy nie należy się 

wynagrodzenie.  
11. Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin konsultacji 

pedagogicznych, nie mniej jednak niż za 80 godzin.  
 

W ramach konsultacji z zakresu rozwoju umiejętności liderskich przewidujemy następujące 
zadania: 
 

1. Prowadzanie konsultacji z zakresu rozwoju umiejętności liderskich dla 
uczestników/uczestniczek projektu. 

2. Zakres tematyczny konsultacji: poznanie swojego potencjału i roli pełnionej w grupie, 
skuteczna komunikacja, praca metodą projektu, rozwój predyspozycji do zarządzania 
i koordynowania zespołem, zdobycie wiedzy z zakresu przywództwa, budowanie zespołu 
i współpraca, skuteczne realizowanie zadań, wyciąganie wniosków.  

3. Zakres tematyczny konsultacji może zostać poszerzony o zagadnienia pojawiające się 
w trakcie spotkań lub na podstawie wniosków płynących z monitoringu posiadanych przez 
uczestników IPR, zakres będzie podawany na bieżąco przed przystąpieniem do realizacji 
usługi dla uczestników/czek.   

4. Współpraca z psychologiem, animatorem PWD oraz innymi specjalistami w zakresie 
wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży, pracującymi w ramach projektu.  

5. Prowadzenie dokumentacji na wzorach przekazanych przez zamawiającego.  
6. Konsultacje prowadzone będą na terenie powiatu lęborskiego.  
7. Konsultacje będą prowadzone od poniedziałku do soboty włącznie, spotkania będą 

umawiane indywidualne w miarę możliwości uczestników i uczestniczek projektu, 
maksymalny czas od momentu zgłoszenia zapotrzebowania do realizacji konsultacji to 7 
dni.  



 

 

8. Konsultacje prowadzone będą w godzinach 8:00-20:00.  
9. Łącznie w okresie trwania projektu od 25 czerwca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. 

przewidujemy 120 godzin konsultacji w zakresu rozwoju umiejętności liderskich.  
10. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika/czki Wykonawcy nie należy się 

wynagrodzenie.  
11. Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin konsultacji 

z zakresu rozwoju umiejętności liderskich, nie mniej jednak niż za 100 godzin.  
 

 
W ramach konsultacji z zakresu organizacji i wsparcia inicjatyw społecznych przewidujemy 
następujące zadania: 
 

1. Prowadzanie konsultacji z zakresu organizacji i wsparcia inicjatyw społecznych dla 
uczestników/uczestniczek projektu.  

2. Zakres tematyczny konsultacji: narzędzia i metody działania w realizacji inicjatyw, 
diagnoza potencjału środowiska lokalnego, tworzenie mapy zasobów i potrzeb, pomoc w 
zaplanowaniu, wypracowaniu, przeprowadzeniu oraz rozliczeniu inicjatyw społecznych, 
promocja działań w środowisku lokalnym oraz wypromowanie inicjatyw.  

3. Współpraca z psychologiem, animatorem PWD oraz innymi specjalistami w zakresie 
wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży, pracującymi w ramach projektu.  

4. Prowadzenie dokumentacji na wzorach przekazanych przez zamawiającego.  
5. Konsultacje prowadzone będą na terenie powiatu lęborskiego.  
6. Konsultacje będą prowadzone od poniedziałku do soboty włącznie, spotkania będą 

umawiane indywidualne w miarę możliwości uczestników i uczestniczek projektu, 
maksymalny czas od momentu zgłoszenia zapotrzebowania do realizacji konsultacji to 7 
dni.  

7. Konsultacje prowadzone będą w godzinach 8:00-20:00.  
8. Łącznie w okresie trwania projektu od 25 czerwca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. 

przewidujemy 60 godzin konsultacji z zakresu organizacji i wsparcia inicjatyw społecznych.  
9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika/czki Wykonawcy nie należy się 

wynagrodzenie.  
10. Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin konsultacji 

z zakresu organizacji i wsparcia inicjatyw społecznych, nie mniej jednak niż za 50 godzin.  
 
Osoba, wykonująca usługę musi spełniać następujące warunki:  

 
1. Posiada min. wykształcenie średnie.  
2. Mieć pełną zdolność do czynności prawnych.  
3. Korzystać z pełni praw publicznych .  
4. Nie figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.  
5. Nie być pozbawioną władzy rodzicielskiej.  
6. Nie zalegać z alimentami.  
7. Nie figurować w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.  

 
Kody CPV  

 
Kod CPV: 8000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 
 
 



 

 

Harmonogram realizacji zamówienia  

 
Termin rozpoczęcia usługi: do 7 dni roboczych od podpisania umowy.  
Okres realizacji usługi: do 29 lutego 2020 r.  

 
Miejsce realizacji zamówienia 

 
Województwo pomorskie, powiat lęborski, w szczególności miasto Lębork. 
 
Miejsce i termin odpowiedzi na rozeznanie rynku 

 
Odpowiedzi na zapytanie w trybie rozeznania rynku prosimy składać w terminie 21 czerwca 2019 
r. do siedziby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, ul. Za Murami 2-10, 80-823 
Gdańsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rozeznanie rynku na zakup usługi w zakresie 
konsultacji np. projektu RPPM.06.02.02-22-0031/17”.  

 
 
Pozostałe informacje 

 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Stenka, agnieszka.stenka@zhp.net.pl, tel. 721 046 400.  
 
Załącznikami do zapytania są:  

1. Część ofertowa – załącznik nr 1; 
2. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agnieszka.stenka@zhp.net.pl


 

 

Załącznik nr 1 
Odpowiedź na zapytanie w trybie rozeznania rynku  

na usługę: zakup usług w zakresie konsultacji pedagogicznych/ z zakresu rozwoju umiejętności liderskich /z zakresu 
organizacji i wsparcia inicjatyw społecznych1 

 
 

1. Nazwa Wykonawcy lub Imię i nazwisko …………………………………………………………….. 

2. Adres Wykonawcy……………………………………………………… 

3. Dane kontaktowe (telefon, mail) 

4. NIP (jeśli dotyczy)…………………………………………………………….................. 

5. REGON (jeśli dotyczy)  ………………………………………………............................. 

6. Kwota za godzinę netto ……………………………………………… 

7. Wartość usługi netto: 

a) zakup usług w zakresie konsultacji pedagogicznych (80 godzin x kwota za godzinę) ……………………………………... 

b) zakup usług z zakresu rozwoju umiejętności liderskich (120 godzin x kwota za godzinę) …………………………………. 

c) zakup usług z zakresu organizacji i wsparcia inicjatyw społecznych (60 godzin x kwota za godzinę)………………………… 

8. Vat   …….. %      ……………………………………………....... (jeśli dotyczy) 

9. Wartość usługi brutto: 

a) zakup usług w zakresie konsultacji pedagogicznych (80 godzin x kwota za godzinę) ……………………………………... 

b) zakup usług z zakresu rozwoju umiejętności liderskich (120 godzin x kwota za godzinę) …………………………………. 

c) zakup usług z zakresu organizacji i wsparcia inicjatyw społecznych (60 godzin x kwota za godzinę)………………………… 

 
 
 
….......……………………………                                                                            ….......……………………………                                                                                 
 Miejscowość, dnia                                                                                          Podpis wykonawcy  
  
 
 

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych w imieniu Wykonawcy.  
 

 

                                            
1 Niepotrzebne proszę skreślić  



 

 

Załącznik numer 2 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  
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:  
1. administratorem danych osobowych jest ZHP Chorągiew Gdańska, ul Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk  
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: „Rozeznanie rynku na zakup usługi w zakresie konsultacji pedagogicznych, z zakresu rozwoju umiejętności 
liderskich oraz z zakresu organizacji i wsparcia inicjatyw społecznych projektu RPPM.06.02.02-22-0031/17”. 

3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 
oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej 
„wytyczne”;  

4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania;  

5. obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem określonym w 
przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z wytycznych;  

6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO;  

7. osoba fizyczna posiada:  
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;  
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (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 ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

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 (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 ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;  

8. osobie fizycznej nie przysługuje:  
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach  związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia (nazwa 
postępowania):  „Rozeznanie rynku na zakup usługi w zakresie konsultacji pedagogicznych, z zakresu rozwoju umiejętności 
liderskich oraz z zakresu organizacji i wsparcia inicjatyw społecznych projektu RPPM.06.02.02-22-0031/17”.                       

 
  

………..……………………………………………..  
Data, podpis i pieczęć wykonawcy  



 

 

 


