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Łódź, 15.05.2022 rok 

 
 

ROZEZNANIE RYNKU 
PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU 
w ramach  Projektu: RPLD.11.03.01-10-0053/19 
 

I. Dane Zamawiającego  
Nazwa: OctopusVR Sp. z o.o.  
Adres: ul. Piotrkowska 66, 90-105 Łódź  
NIP: 7252176529, REGON: 366402344, KRS: 0000657733  
 
Skrócona informacja o zamówieniu:  
Przedmiotem ogłoszenia jest rozeznanie rynku w zakresie realizacji usług testowania aplikacji VR w 
projekcie pn. „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i 
handlowej” nr UDA-RPLD.11.03.01-10-0053/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe. 

 

II. Szczegóły dotyczące zamówienia opis przedmiotu zamówienia 
II.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Usługa testowania aplikacji na podstawie umowy świadczenie usługi w ramach projektu: „Innowacje 
w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej” nr UDA-
RPLD.11.03.01-10-0053/19. 

II. 2 Nazwa i kod zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny kod CPV:  72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania 
oprogramowania, internetowe i wsparcia 

Dodatkowy kod CPV: 72254000-0 Testowanie oprogramowania 

II.3 Tytuł i cel Projektu: 

„Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej” nr UDA-
RPLD.11.03.01-10-0053/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe. 

Cel projektu: Podniesienie w okresie XI'21 - VI'23 jakości kształcenia zawodowego w ZSP2 w oparciu 
dostosowany do potrzeb rynku pracy o program. rozwojowy zaw. 331403, 431103, 522305, 
uwzględniający wdrożenie innowacyjnych form kształcenia (symulacyjna firma oraz technologia VR), 
realizację wysokiej jakości szkoleń zaw. dla 84 U oraz 8 N oraz szkoleń z zakresu kompetencji 
kluczowych (84 U), staży (84 U) a także wsparcia ze strony doradcy zawodowego (84 U). 

II.4 Okres wykonania zamówienia: 
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Od VI.2022  do VIII.2022 rok 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi, pod warunkiem że zostanie 
ona zaakceptowana przez Wykonawcę. 

II.5 Rodzaj zamówienia: usługi 

II.6 Opis przedmiotu zamówienia:   

II.6.1 Podstawowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi testowania narzędzia w wirtualnej 
rzeczywistości (VR) symulującego firmę produkcyjno – handlową. 

2. Usługa będzie świadczona w ramach projektu pt. Tytuł projektu: „Innowacje w nauczaniu 
przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej” nr UDA-RPLD.11.03.01-10-
0053/19, zwanego dalej Projektem. 

3. Opracowane narzędzie VR, o którym mowa w ust. 1,  zostanie wykorzystane przez uczniów i 
kadrę dydaktyczną Lidera projektu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica, 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 57/61, na cele dydaktyczne. 

4.   Opracowane narzędzie VR, o którym mowa w ust. 1, pozwoli na: 

a) naukę BHP oraz pierwszej pomocy w symulowanej sali sprzedażowej oraz na 
stanowisku biurowym (trening BLS oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych) 

b) symulowanie wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją 
transakcji kupna i sprzedaży w języku polskim oraz angielskim, w otoczeniu 
wirtualnego sklepu i w trybie wirtualnego klienta 

c) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży (między innymi 
visual merchendising) w otoczeniu wirtualnego sklepu. 

5. Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za:  

5.1 współzaplanowanie i realizację testów,  
5.2 wykrywanie oraz zgłaszanie usterek oprogramowania,  
5.3 śledzenie i dokumentowanie błędów/odstępstw oraz zmian,  
5.4 naprawy prostych usterek  
5.5 współpracę z zespołem programistów  
5.6 opracowanie raportu z fazy testowania zawierającego informacje czy produkt może być 

dopuszczony do testowania w środowisku rzeczywistego funkcjonowania produktu.  

6. Usługa musi być realizowana we współpracy z personelem wskazanym przez Zamawiającego. 
W szczególności: programistów, grafików 2D/3D, eksperta przedmiotów zawodowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę będącą przedmiotem zamówienia z należytą 
starannością w rozumieniu art. 355 Kodeksu Cywilnego. 
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8. Wymagania względem Wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi 
do wykonania Zamówienia, to jest:  

- Wykonawca dysponuje minimum 1 (jedną) osobą (testerem) posiadającą/ym minimum rok 
doświadczenia w testowaniu oprogramowania UNITY 3D/UNREAL – (testy funkcjonalne, 
integracyjne, akceptacyjne, wydajnościowe); 

- tester posiada wiedzę/umiejętności pozwalające określić na ile opracowany rezultat 
projektu jest funkcjonalny co oznacza, że musi posiadać wiedzę w zakresie VR, Unity. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie 
usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli 
postępu prac na każdym etapie realizacji zamówienia. Wykonanie czynności kontrolnych przez 
Zamawiającego może zostać przeprowadzone bez wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy 
o planowanej czynności kontrolnej. 

 
II.6.2. Miejsce świadczenia usługi: 

Siedziba Zamawiającego i/lub inne uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę miejsce. 

III. Informacje o postępowaniu: 

1. Rozliczenia odbywać się będą wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje 
rozliczenia w walutach obcych. 

2. Jeżeli w toku realizowania usługi będącej przedmiotem zamówienia powstanie utwór 
(opracowanie) i będzie on wynikiem wykonywania obowiązków ze stosunku umowy cywilno-
prawnej będącej przedmiotem zamówienia, to autorskie prawa majątkowe łącznie z 
wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 
całego utworu (opracowania) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zostaną przeniesione na Zamawiającego. 
Wykonawca przenosi wskazane wyżej prawa i udziela upoważnienia do wykonywania praw 
osobistych w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych, wynikającą 
z przepisów 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 (GDPR- General Data Protection Regulation).  

 
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykluczenia z postępowania i sposób ich 

weryfikacji 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi 
do wykonania Zamówienia. 
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2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie wykonawca, który nie 
potwierdzi spełnienia warunku określonego w punkcie 1 oraz wykonawca: 
2.1. którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurent, a w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną - 
sam Wykonawca, został prawomocnie skazany za przestępstwo polegające na przyjęciu 
korzyści majątkowych lub osobistych, za przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub skarbowe; 
2.2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 
2.3. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
2.4. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury 
2.5. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
2.6. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne 
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są również Wykonawcy powiązani z Zamawiającym lub 
Partnerem Zamawiającego, czyli Liderem Projektu (a więc z:  Octopus VR Sp. z o.o. z siedzibą w 
Łodzi, Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim im. St. Staszica) 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym/Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego/Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego/Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
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d) 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. 

4. W celu wykazania przez Wykonawcę braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o 
udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, do oferty należy 
dołączyć Formularz stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania. Zamawiający zastrzega, 
że w toku oceny oferty może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających 
wiarygodność oświadczeń Wykonawcy. 

5. Łączne zaangażowanie każdej z osób, które będą zaangażowane ze strony Wykonawcy w 
realizację przedmiotu zamówienia, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy 
i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.   

6. Żadna z osób wykonujących całość lub część niniejszego zamówienia nie może być zatrudniona 
na podstawie umowy o pracę u Zamawiającego, tj. w: Octopus VR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 
lub u Lidera Projektu czyli: w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim 
im. St. Staszica, ul. Św. Antoniego 57/61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 

7. Żadna z osób wykonujących całość lub część niniejszego zamówienia nie może być zaangażowana 
w realizację innych projektów RPO WŁ lub/i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i 
Funduszy Spójności u Zamawiającego i/lub u Lidera Projektu, na podstawie stosunku pracy. 

8. Potwierdzenie przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu wymienione w pkt. 5, 6 i 7 powyżej, odbywa się poprzez złożenie stosownych 
oświadczeń w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). 

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na zasadzie spełnia – nie 
spełnia. 

 
V.  Informacje o procedurze Zapytania ofertowego 

V.1 Opis przygotowania oferty: 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
2. Ofertę należy przesłać zgodnie ze wzorem oferty (Załącznik nr 1). 
4. Oferta powinna być podpisana przez samego Wykonawcę (w sytuacji gdy jest on osobą 

fizyczną prowadzącą bądź nieprowadzącą działalności gospodarczej) bądź przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji 
wskazanym w dokumencie rejestracyjnym. Oferta może być również podpisana przez 
prokurenta lub osobę umocowaną przez osoby wskazane w zdaniu poprzedzającym na 
podstawie stosownego pełnomocnictwa rodzajowego lub szczególnego sporządzonego 
w formie pisemnej. 

5. Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:   
- W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba 
nieumocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w 
formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub 
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osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego 
(ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

6. Wykonawca określi cenę brutto za realizacji usługi testowania aplikacji, w złotych polskich, 
podając ją w zapisie liczbowym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 
Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku podania przez Wykonawcę w treści oferty informacji stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z wyjaśnieniem i 
uzasadnieniem faktycznym i prawnym, które informacje stanowią taką tajemnicę oraz że 
posiada prawo do ochrony tejże tajemnicy. 

8. W przypadku przedsiębiorców cena powinna zawierać podatek VAT. W przypadku osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, cena wskazana w ofercie obejmuje 
całkowity koszt Wykonawcy – w tym kwotę wynagrodzenia brutto oraz uwzględnia koszt 
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do opłacenia których będzie zobowiązany 
Zamawiający. W przypadku złożenia oferty przez podmiot zarejestrowany poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej cena obejmuje również podatek VAT jaki zobowiązany będzie zapłacić 
Zamawiający z tytułu importu usług. 

9. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT cena brutto nie ulegnie zmianie.  
10. Podana przez Wykonawcę cena obejmować będzie również wynagrodzenie za przeniesienie  

majątkowych praw autorskich do utworu na wskazanych w umowie polach eksploatacji, jak 
również wynagrodzenie za zezwolenie do wyłącznego wykonywania określonych w umowie z 
Wykonawcą praw zależnych do utworów, w tym wynagrodzenie za nabycie od Wykonawcy 
prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych do utworu. 
 

 
VI.  Miejsce i termin składania ofert: 

1. Oferty na załączonym Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) 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 lub za 
pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności Bazy Konkurencyjności, pliki powinny być 
zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF i powinny mieć formę 
zeskanowanego podpisanego dokumentu (obrazu dokumentu). 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 01.06.2022 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 elektronicznej za pośrednictwem 
odpowiedniej funkcjonalności Bazy Konkurencyjności decyduje data wpływu oferty w ramach 
tej funkcjonalności Bazy Konkurencyjności. 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. 
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VII. Klauzula informacyjna 

W związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia mogą być przetwarzane dane 
osobowe osób fizycznych, w związku z czym Zamawiający informuje, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiednio: 

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane 
dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, 

b) Minister właściwy ds.  rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych przetwarzanych w 
„Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”. 

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). 

3.  Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej: 

a) w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - iod@lodzkie.pl  

b) w zakresie zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym 
wspierającym realizację programów operacyjnych”: iod@miir.gov.pl  

lub adres ------ (gdy ma to zastosowanie - należy podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u 
Beneficjenta). 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Innowacje w nauczaniu 
przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”, w tym ogłoszenia wyników 
postępowania na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl (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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

5. 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 i h oraz i (litery h i i dotyczą projektów z obszaru zdrowia) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w 
ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: 

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, 

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, 
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c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

2) w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie 
teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”:  

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, 

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. 

6. Odbiorcą Państwa danych jest: 
a) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego,  ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 
b) Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 
c) Beneficjent realizujący Projekt  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, 

ul. Św. Antoniego 57/61, w Partnerstwie z OctopusVR Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 66, Łódź. 
d) podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Administratora, Instytucji Zarządzającej, lub Beneficjenta. Państwa dane osobowe mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, oraz 
Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. 

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

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji 

9. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości podpisania umowy w ramach Projektu. 

10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowania. 

11. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej 
usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych. 

12. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

13. 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”. 
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14. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe u Lidera 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 Zamawiającego. 

15. Możecie się Państwo skontaktować się u Zamawiającego z osobą, która odpowiada za ochronę 
przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej info@octopusvr.eu 
lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej iod@miir.gov.pl. 

16. Nie przysługuje Państwu : 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO 
 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. 

17. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

IX. Dokumenty składające się na ofertę: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


