
   
 

 

 

 

 

Łódź ,  dnia 16.11.2021 r.  

Zamawiający: 

OctopusVR Sp. z o.  o.  

Piotrkowska 66 

90-15 Łódź  

NIP 7252176529 

REGON 366402344 

 

Rozeznanie rynku  w ramach Projektu 

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” 

dotyczące zamówienia na świadczenie usług szkoleń zawodowych 

 

Procedura wyboru wykonawcy/wykonawców prowadzona jest zgodnie z trybem rozeznania rynku w 

rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. na potrzeby realizacji Projektu Nr 

RPSW.08.05.01-26-0045/19 pt.: „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” realizowanego w 

ramach Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania 

RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego 

Poddziałania RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz 

tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

I. Klauzula Informacyjna: 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w OctopusVR Sp. z o.o. 

(ul. Piotrkowska 66, 90-105 Łódź) jest OctopusVR Sp. z o.o., email: info@octopusvr.eu 

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.na podstawie: 

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, 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.); 

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 (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych”. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań i ustawowych 

obowiązków w ramach projektu pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”, 

numer RPSW.08.05.01-26-0045/19, w tym ogłoszenia wyników postępowania na stronie 

internetowej Zamawiającego (i mogą zostać udostępnione innym podmiotom poprzez 

wspomnianą stronę internetową), udzielenia zamówienia, zawarcia umowy, realizacji 

zamówienia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych  

w ramach RPSW. 

5. Państwa dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Liderowi realizującemu projekt: 

Starostwo Powiatowe w Staszowie (ul. Józefa Piłsudskiego 7; 28-200 Staszów), Partnerowi  

realizującemu  Projekt – OctopusVR Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 66, 90-105 Łódź oraz  

podmiotom, które na zlecenie Partnera Projektu uczestniczą w realizacji Projektu. Państwa 

dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej, Partnera Projektu. Państwa dane osobowe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Partnera Projektu kontrole i audyt w ramach 

RPSW. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzez 

Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych. 

6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie  

z obowiązującym prawem. 

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy, a odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości podpisania umowy w ramach Projektu. 

8. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących 

jest wymogiem określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 



9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe u Partnera Projektu, podanie 

danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach 

ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych 

osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych 

konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez pracowników 

merytorycznych Partnera Projektu. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

12. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania 

dokumentacji. 

13. Możecie się Państwo skontaktować się u Partnera Projektu z osobą, która odpowiada za 

ochronę przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej info@octopusvr.eu. 

14. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO. 

15. Nie przysługuje Państwu : 

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 których mowa w art. 20 RODO 

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

gdyż podstawa prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

16. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

II. Opis Przedmiotu zamówienia: 

1) Zamówienie dotyczy:   

Kod CPV i nazwa: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe 

Kod CPV i nazwa: 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowe 

Kod CPV i nazwa: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

z` 

2) Przedmiotem Rozeznania rynku jest przeprowadzenie dla Uczestników Projektu 

szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem 

zaświadczeń, prowadzące do uzyskania kompetencji zawodowych zgodnie z poniższą 

specyfikacją: 

 

III. Usługa obejmuje : 

1) Szkolenie z  obsługi programu Mulitisim, poziom zaawansowany (liczba osób: 13, czas 

trwania kursu: 40 godzin/osobę). Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania 

bezkosztowej korekty liczby uczestników na 2 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. 

2) Program szkolenia uwzględnia: 

a) Tworzenie schematów i symulacji układów;  

b) Korzystanie z bazy komponentów elektronicznych;  



c) Wirtualne przyrządy pomiarowe: zasada działania, zastosowanie;  

d) Tworzenie i analiza prostych schematów elektrotechnicznych;  

e) Tworzenie i symulacja układów elektronicznych analogowych;  

f) Tworzenie i symulacja układów elektronicznych cyfrowych;  

g) Przykłady wykorzystania pakietu MULTISIM do zaprojektowania układu elektronicznego. 

h) Dobór eksperymentalny elementów układu Pomiary, analizy schematów; 

i) Dobór elementów układu. 

3) Pozostałe wymagania względem szkolenia: 

a) Wykonawca zapewni Uczestnikom/Uczestniczkom szkolenia materiały szkoleniowe 

b) Wykonawca opracuje szczegółowy program szkolenia, na podstawie wskazanego przez 

Zamawiającego zakresu ramowego 

c) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny dla 

Uczestników/Uczestniczek szkolenia badający ich przyrost wiedzy 

d) Wykonawca zobowiązany jest wystawić po zakończeniu szkolenia zaświadczenia dla 

uczestników, wraz z suplementem, w języku polskim. Świadectwa/zaświadczenia 

wydawane po zakończeniu szkolenia/kursu zawierać będą informacje o zakresie 

szkolenia/kursu, liczbie godzin oraz wynikach egzaminu. 

e) Szkolenie powinno być zrealizowane w formie zjazdów (czwartek – piątek – sobota – 

niedziela). Czas realizacji zajęć będzie dostosowany do uczestników projektu, szkolenia 

będą odbywały się w godz. 8.00-20.00. W uzasadnionych przypadkach w sali 

przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia 

 

Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego: 

OctopucVR Sp. z o.o., 90-105 Łódź, ul. Piotrkowska 66, lub za pośrednictwem adresu email: 

info@octopusvr.eu, lub pod numerem telefonu: 513 187 119 

 

V. Termin realizacji zamówienia: 

1) Usługa będzie realizowana w okresie trwania Projektu.  

2) Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w okresie od dnia podpisania 

umowy do 31.12.2021 r. 

3) Dokładny harmonogram zajęć zostanie przekazany przez Wykonawcę, a Zamawiający po 

zapoznaniu się z jego  treścią, dokona jego zatwierdzenia, lub wezwie Wykonawcę do 

ewentualnej poprawy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn 

uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 

 

VI. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:  

1) Koszty administracyjne związane z organizacją zajęć pokrywa Wykonawca. 

2) Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej dokumentację niezbędną do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

3) Koszty związane z dotarciem Wykonawcy na miejsce zajęć ponosi Wykonawca. 

 

mailto:info@octopusvr.eu


VII. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania: 

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają 

obowiązek ich posiadania, 

 posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym, 

 

VIII. Sposób przygotowania oferty: 

1) Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1, oraz załączyć do niego niżej 

wymienione dokumenty: 

- załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

- załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  

z Zamawiającym 

- załącznik nr 4 - oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Druki dokumentów składających się na ofertę – do pobrania na stronie  internetowej 

www.octopusvr.eu 

2) Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych 

podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do 

dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e  

do reprezentacji podmiotu. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

3) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści, powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5) Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać Wykonawców do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie 

wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia. W przypadku 

nieuzupełnienia lub niezłożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

oferta zostanie odrzucona. 

6) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie. 

7) Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 

zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na 

warunkach określonych w ofercie Wykonawcy. 

 

IX. Zasady składania ofert: 

1) Oferty na załączonym Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) wraz załącznikami należy składać 

w formie elektronicznej na adres info@octopusvr.eu lub  w formie pisemnej przesłanej na 

adres: Octopus VR Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 66, 90-105 Łódź, lub bezpośrednio pod adresem: 

Octopus VR Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 66, 90-105 Łódź. W przypadku składania oferty za 

pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji. pliki 

powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF i powinny mieć 

formę zeskanowanego podpisanego dokumentu (obrazu dokumentu). 

2) Termin składania ofert upływa w dniu 24.11.2021 r.  o godzinie 12.00 W przypadku ofert 

składanych w formie elektronicznej na adres info@octopusvr.eu decyduje data wpływu 



wiadomości e-mail. W przypadku ofert składanych w formie pisemnej dostarczonych na adres 

Octopus VR Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 66, 90-105 Łódź, decyduje data dostarczenia przesyłki. 

3) Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia, pod 

warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

IX. Ocena ofert 

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  -  Cena 

100%. 

2) Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach 

wymienionych w Rozeznaniu rynku (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z 

formułą „spełnia – nie spełnia”.  

 

X. Odrzucenie oferty: 

Oferta podlega odrzuceniu jeżeli: 

a. jest niezgodna z treścią Rozeznania Rynku; 

b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji;  

c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub wykonawca nie 

udzielił wyjaśnień w przypadku wystąpienia podejrzenia rażąco niskiej ceny;  

d. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

XI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.octopucvr.eu  

w terminie 7 dni roboczych od dokonanego wyboru.  

 

XII. Dodatkowe informacje 

 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed 

upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu 

treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również 

zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą 

wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny 

na dokonanie zmian w ofercie. 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

3) Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze. 

4) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną 

najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym 



dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu 

poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie. 

6) Nin. zapytanie ma  formę  rozeznania rynku, ew. postępowanie o udzielenie zamówienia może 

nie dojść do skutku, a oferentowi nie przysługuje  w takim przypadku żadne roszczenie. 

 

XIV. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie złożenia oferty jest: 

 

Pan Przemysław Kościan 

e-mail: info@octopusvr.eu 

 

 

Wymagane załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Oświadczenie o braku powiązań  osobowych lub kapitałowych 

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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