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Gryfino, dnia 26.04.2019 r. 
 
 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZA USTAWOWYM 

 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się 
z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia z tematyki Ochrony Danych Osobowych dla 3 pracowników 
biura LGD. 

Zamawiający: 

 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  
ul. Flisacza 4c  
74 – 100 Gryfino 
tel. 516 196 740  
e-mail: biurodirow@gmail.com 
 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie szkolenia z tematyki Ochrony Danych Osobowych, dla 3 pracowników biura 
DIROW w siedzibie LGD DIROW. 

Zakres tematyczny poszczególnych szkoleń : 

1) Ochrony Danych Osobowych (18 h) 

I. Wstęp i źródła prawa  
II. Podstawowe pojęcia i informacje  

III. Zasady przetwarzania danych osobowych  
IV. Obowiązki administratora danych  
V. Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych  

VI. Administrator Bezpieczeństwa Informacji a Inspektor Ochrony Danych (Data Protection 
Officer)  

VII. Prawa jednostki w RODO  
VIII. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych – przykładowe aspekty praktyczne  

w kontekście RODO  
IX. Prawo do ochrony prywatności w Polsce i w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność 

(administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana z przetwarzaniem danych 
osobowych – zmiany po RODO  

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie oraz materiały szkoleniowe.  

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 
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 Wartość oferty (netto oraz brutto) 

 Możliwy termin realizacji operacji 

 Termin ważności oferty 

3. Termin realizacji zamówienia: 

 czerwiec 2019 r.  

4. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Specjalista ds. promocji i szkoleń – Monika Domagała-Janowska 

adres e-mail: lgd.janowska@gmail.com 

nr tel.: 516 196 740  

5. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 17.05.2019 r. do godziny 12:00 

6. Oferta powinna, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.  

7. Oferta powinna być dostarczona: 

 w formie elektronicznej skany dokumentów na adres biurodirow@gmail.com 

 na adres zleceniodawcy (liczy się data wpływu oferty, a nie data stempla pocztowego) 

 osobiście w biurze Zleceniodawcy na ul. Flisacza 4c, 74-100 Gryfino. 

 

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej dla Stowarzyszenia  oferty: 

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych kryteriów oferty będą podlegały ocenie zgodnie 
z następującymi kryteriami:  
 
a) K1 - Cena: 60 % (maksymalnie możliwych do uzyskani 60 pkt)  

b) K2 – Przeprowadzenie szkoleń w biurze DIROW 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt)  

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)  
 
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:  
K = K1 + K2  
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów (K).  
Ad. a) K1 = ( Cmin : C ) * 60  

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny 
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert 
C – cena badanej oferty 

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.  
 

Ad. b) K2= Ilość punktów za spełnienie kryterium „Przeprowadzenie szkolenie w biurze DIROW” 
Ilość punktów za spełnienie kryterium „Przeprowadzenie szkolenie w biurze DIROW” będzie przyznawana   
w   następujący sposób:  

a) Oferta zakłada przeprowadzenie szkolenie w biurze DIROW – 40 pkt 
b) Oferta nie zakłada przeprowadzenia szkolenia w biurze DIROW- 0 pkt 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert 

oraz ich uzupełnienia. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich do zawarcia umowy.  
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