
Prezes Świętokrzyskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, zwanym dalej Zamawiającym, 

działając w imieniu i na rzecz lokalnych grup działania wymienionych w pkt. 1.1 niniejszego 

zaproszenia do składania ofert, zaprasza do złożenia ofert na wdrożenie systemu 

przetwarzania danych osobowych wraz ze szkoleniem osób nadzorujących system 

ochrony danych osobowych i opieką prawną zgodnie z warunkami przedstawionymi 

w niniejszym zaproszeniu. 

 

1. Informacje wprowadzające.  
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dla następujących lokalnych 

grup działania: 

a) Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi, 

b) Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg, 

c) Lokalnej Grupy Działania Królewskie Ponidzie, 

d) Lokalnej Grupy Działania Nad Czarną i Pilicą, 

e) Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, 

f) Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego, 

g) Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu, 

h) Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski, 

i) Lokalnej Grupy Działania U Źródeł, 

j) Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry, 

k) Lokalnej Grupy Działania Ziemia Jędrzejowska – Gryf, 

l) Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, 

m) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 

- w zakresie określonym w punkcie 2 niniejszego zaproszenia. 

1.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

1.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

1.4. Użyte w zaproszeniu terminy i skróty mają następujące znaczenie: 

1.1.1 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Świętokrzyską Sieć LGD w imieniu 

i na rzecz lokalnych grup działania, o których mowa powyżej, na podstawie niniejszego 

zaproszenia, 

1.1.2 „Zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany 

w punkcie 2 niniejszego zaproszenia, 

1.1.3 „Wykonawca” – podmiot lub osoba fizyczna, która ubiega się o wykonanie 

Zamówienia, złoży ofertę na jego wykonanie albo zawrze z Zamawiającym umowę 

w sprawie wykonania Zamówienia. 

1.1.4 „Administrator danych osobowych” – każda z ww. lokalnych grup działania jest 

podmiotem niezależnym, gromadzącym i przetwarzającym dane osobowe zbierane 

w trakcie prowadzonej działalności. 

1.5 Dane prowadzącego postępowanie: 

Świętokrzyska Sieć LGD 

Pl. Staszica 6, 26-021 Daleszyce 

e-mail: p.sadlocha@lgd-srws.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia jest wdrożenie systemu przetwarzania danych osobowych wraz ze 

szkoleniem osób nadzorujących system ochrony danych osobowych i opieką prawną, 

obejmujący w szczególności: 

2.1 Opracowanie i wdrożenie dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych, 

wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: 

a) polityki bezpieczeństwa, 
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b) instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, 

- dostosowanych do specyfiki wynikającej ze stosowanych procedur, liczby osób 

zatrudnionych oraz posiadanego biura każdej lokalnej grupy działania wymienionej pkt. 

1 niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

2.2 Audyt zbiorów danych osobowych z rejestracją w GIODO dla każdej lokalnej grupy 

działania wymienionej pkt. 1 niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

2.3 Audyt bezpieczeństwa z analizą ryzyka każdej lokalnej grupy działania wymienionej 

w pkt. 1 niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

2.4 Przeprowadzenie 8 godz. szkolenia dla osób nadzorujących system ochrony danych 

osobowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym. 

2.5 Opiekę prawną do dnia 31.12.2023 r., obejmującą w szczególności dostosowywanie 

opracowanego i wdrożonego systemu przetwarzania danych osobowych, każdej z ww. 

lokalnych grup działania, do zmian przepisów prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych. 

 

3 Termin wykonania zamówienia. 

3.1. Zamawiający wymaga, aby zadanie zostało wykonane do dnia 30 września 2016 r. 

3.2. Termin związania z ofertą – 30 dni. 

 

4. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu 

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na rzecz podmiotów 

innych niż wykonawcy wykonali w okresie ostatnich trzech lat – przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, to w tym okresie – co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia. 

4.2 Spełnienie warunku określonego w punkcie 4.1 Zamawiający oceni w oparciu 

o dokumenty dostarczone przez Wykonawców. Wykaz tych dokumentów określono 

w pkt. 5 niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

4.3 Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie 

spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie wykonawcy będzie 

jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty. 

 

5. Dokumenty, jakie powinni dostarczyć wykonawcy 

5.1 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług – przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy to w tym okresie – określonych w pkt. 4.1 i odpowiadających swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania 

i odbiorców. Wykaz należy sporządzić według wzoru podanego w Załączniku 2 do 

niniejszego zaproszenia. Zamawiający zastrzega nie uwzględniać przy: 

a) sprawdzaniu spełnienia warunków uczestniczenia w postępowaniu, 

b) ocenie przeprowadzanej zgodnie z pkt. 9 niniejszego postepowania, 

- usług, o których nie będą podane wszystkie wymagane w Załączniku nr 2 informacje. 

5.2 Zaświadczenia lub referencje lub umowy potwierdzające realizację na rzecz 

Wykonawcy zleceń, których zakres odpowiada przedmiotowi niniejszego zamówienia 

określonemu w pkt 2, wskazanych w Załączniku nr 2. Zamawiający zastrzega, że usługa 

wymieniona w Załączniku nr 2, która nie będzie miała potwierdzonego zakresu lub 

wartości lub nazwy jej zleceniodawcy nie zostanie uwzględniona przez Zamawiającego 

przy: 

a) sprawdzaniu spełnia warunków uczestniczenia w postępowaniu, 



b) ocenie przeprowadzanej zgodnie z pkt. 9 niniejszego postępowania. 

5.3 Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub aktualny odpis 

z Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami 

6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. 

(zwane dalej Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się 

przekazywać pisemnie. 

6.2 Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji drogą elektroniczną (na adres e-mail 

wskazany w pkt. 1.5). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść 

dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 8.1. 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty 

7.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 

w zaproszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie. 

7.2 Oferta powinna zostać sporządzona komputerowo w języku polskim. Wszystkie kartki 

oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. Ewentualne poprawki w tekście 

oferty muszą być parafowane i naniesione w sposób czytelny. 

7.3 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

7.3.1 Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do 

zaproszenia, z podaniem kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za 

świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego, wyrażonej w złotych polskich. 

7.3.2 Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału 

w postępowaniu, przygotowane zgodnie z pkt. 5 niniejszego zaproszenia. 

7.4 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

 

8. Miejsce i termin składania ofert: 

8.1 Termin składania ofert upływa 28 lipca 2016 r. o godz. 12.00 Oferty złożone po tym 

terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

8.2 Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: 

 

Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi, 

Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce. 

 

„Oferta na wdrożenie systemu przetwarzania danych osobowych wraz ze 

szkoleniem osób nadzorujących system ochrony danych osobowych i opieką 

prawną.” 

 

„Nie otwierać przed godz. 12.00 w dniu 28.07.2016 r.” 

 

9. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 

9.1 Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia, 

b) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, 

c) zamawiający na etapie weryfikacji oferty stwierdzi podanie nieprawdziwych 

informacji przez oferenta. 

9.2 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego, 



b) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego 

z niniejszego postępowania. 

9.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysłania Wykonawcy drogą elektroniczną 

pytań z prośbą o wyjaśnienie wątpliwych informacji podanych w ofercie. Wykonawca 

w przypadku otrzymania zobowiązany jest udzielić wyjaśnień w trybie i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

9.4 Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu następujące kryteria i ich 

znaczenie 

Cena brutto: 100 pkt. 

Algorytm obliczania wartości punktowej: 

 

Wp = 
Cmin 

x 100 
Cof 

 

gdzie: 

Wp – wartość punktowa badanej oferty, 

Cmin – cena minimalna – wartość z oferty z najniższą ceną, 

Cof – cena porównywana – wartość ceny z oferty porównywanej. 

 

10. Załączniki 

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia 

a) Załącznik 1 – Formularz ofertowy, 

b) Załącznik 2 – Wzór wykazu zrealizowanych działań, projektów, 

c) Załącznik 3 – Wzór umowy, 

d) Załącznik 4 – Przykładowe procedury stosowane przez lokalne grupy działania 

w ramach wyboru operacji i grantobiorców. 


