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Nowogród Bobrzański, dnia 19.04.2022r. 
 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 

Zamawiający Gmina Nowogród Bobrzański  reprezentowana przez  Miejsko-Gminne Przedszkole 
Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim zawiadamia, że w postępowaniu na Dostawę sprzętu 
komputerowego,  multimedialnego oraz sprzętu do robotyki  w podziale na części w ramach 
projektu: „Kompetentny Przedszkolak wybrano najkorzystniejsze oferty: 
 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze z siedzibą ul. Chopina 15a, 65-031 Zielona 
Góra – 10.800,00 zł brutto 

 
 

 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Gmina Nowogród Bobrzański  reprezentowana przez  Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 
ul. Szkolna 6 
66-010 Nowogród Bobrzański 
 
2. Nazwa zadania: 
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu  pt. "Kompetentny Przedszkolak" realizowanego w ramach 
RPO Województwa Lubuskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO Województwa Lubuskiego. 
 
2.1. Zastosowanie przepisów: 
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł. Zamówienie prowadzone jest  w trybie rozeznania 
rynku  zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
z dnia 21.12.2020r. – sekcja  6.5.1. 
 
3. Opis przedmiotu  zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń  dla 
nauczycieli. Przedmiot zamówienia stanowi część zadań projektu realizowanego przez Zamawiającego. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 
Zadanie 3 Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Miejsko Gminnym Przedszkolu Samorządowym w 
Nowogrodzie Bobrzańskim - kwoty ryczałtowe 
 
W ramach zad. realizowane będą następujące szkolenia doskonalące dla nauczycieli: 
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Szkolenia nauczycieli od XII 2021 r. do VI 2022 roku 1 x w tyg. Diagnoza wykazała konieczność szkoleń dla N-
LI dot. rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci : 
 
1. Szkolenie z kompetencji matematycznych, 1 gr x 8 godz, 14 n-li (14 K) 
 
2. Szkolenie z  kompetencji przyrodniczych, 1 gr x 8 godz, 14 n-li (14 K) 
 
3. Szkolenie z  kompetencji informatycznych, 1 gr x 8 godz, 14 n-li (14 K) 
 
4. Szkolenie dotyczące rozwoju kreatywności i innowacyjności dzieci w wieku przedszkolnym, 1 gr x 8 
godz, 14 n-li (14 K) 
 
5. Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów/ e-mat. dyd., stworzonych z EFS lat. 2007-
13 i 2014-20; 1 gr x 4 godz, 8 n-li. 
 
2. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych 170dzieci(85dz,85ch)w wieku 
przedszkolnym z Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim w dwóch 
lokalizacjach – ul. Szkolna 6 i ul. Kościuszki 42 poprzez organizację zajęć dodatkowych rozwijających 
kompetencje kluczowe oraz umiej. uniwersalne niezbędne na rynku pracy a także podniesienie 
kompetencje zawodowe przez 14n-li (14K, 0M)i zakup pomocy dydaktycznych do zajęć dodatkowych w 
terminie do 31.08.2022r. 
W proj. będą realizowane zadania dotyczące zajęć dodatkowych dla dzieci oraz szkolenia dla n-li, zgodnie z 
potrzebami zdiagnozowanymi w w/w OWP. 
Zaplanowane zostało także doposażenie w pomoce dydaktyczne. 
Okres realizacji proj.: 12 m-cy od 01.09.2021r. do 31.08.2022r. 
Wskaźniki rezultatu: 
Liczba n-li, którzy nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 14(100%). 
Liczba ucz., którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu progr.: 153 (90%). 
Grupy doc: 
170 dzieci w wieku przedszk. (85 dziewczynek, 85 chłopców),w tym również 52 dzieci (22 dz,30ch)z rodzin 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społ. i 63 dzieci (29dz,34ch) z obszarów wiejskich. 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników poszczególnych 
zajęć szkoleniowych. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników Wykonawca zostanie 
poinformowany o tym fakcie.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia.  
5. Zamawiający wymaga, aby szkolenia były przeprowadzone na podstawie zatwierdzonych przez 
Zamawiającego  programów szkolenia (szkolenia dla nauczycieli).  
6. Zamawiający zastrzega, że osoby prowadzące muszą posiadać wiedzę teoretyczną    
i praktyczną z zakresu poszczególnych zajęć edukacyjnych i szkoleniowych.  
7. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
9. Za godzinę zajęć Zamawiający rozumie godzinę lekcyjną tj.  45 minut. 
10. Zakres wyceny winien obejmować: 
 a) Przygotowanie programów szkoleń,  
b) Szkolenia; 
c) Zapewnienie ćwiczeń lub materiałów pomocniczych uczestnikom szkolenia w języku polskim; 
d) Przekazanie nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia osobno zestawu materiałów szkoleniowych w 
postaci elektronicznej lub innej formie (jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania szkolenia); 
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e) Zapewnienie sprzętu audio/video niezbędnego do zabezpieczenia szkolenia; 
f) Wystawienie certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika szkolenia. 
g) Prowadzenie list obecności. 
 h) Przeprowadzenie testów początkowych i końcowych lub diagnoz początkowych i końcowych. 
 
4.Termin i miejsce realizacji zamówienia : 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 
30.06.2022 r. zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu.  
a) Miejsce realizacji zamówienia: Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim. 
W przypadku trwania stanu epidemii dopuszcza się realizację szkoleń zdalnie.  
b) Zamawiający wymaga, aby zajęcia szkoleniowe zrealizowane zostały w salach zapewnionych przez 
Zamawiającego, mieszczących się na terenie przedszkola biorącego udział w projekcie. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
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, Zamawiający 
informuje, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego z siedzibą 
w: 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, NIP: 929-10-04-928 , Regon: 000536775, tel. 68 / 329-
09-62, e-mail: now.bobrz.um@post.pl; 

 W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony 
danych Panem Jarosławem Sakiem w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim pod nr tel. (68) 329-
09-62 wew. 130 lub adresem e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl;  

 Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy będą przetwarzane: na 
podstawie: 
a)  art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy, oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO – w 
celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a także zabezpieczenia i dochodzenia 
ewentualnych roszczeń z Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora a także w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c ) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze i realizacją zawartych umów,; 
b) Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 
późn. zm.) oraz na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r. 
poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.  
c) Odbiorcami Pani/Pana danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub 
upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz 
podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do 
przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie 
Umowy; 
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zamówienie jest współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej przez okres trwałości projektu;; 
e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;   
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f) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
g) Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
h) Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
i) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom 
wskazanym w ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją 
niniejszej Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust.2 
powyżej.” 
 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: 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. 
 
 
Do obowiązków Wykonawcy należą obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane 
te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie 
będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 
informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 
 
 


