
Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego 

 ZAPYTANIE OFERTOWE 
w ramach postępowania, którego wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 zł 

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) 

1. Zamawiający:

1.1. Gmina Raba Wyżna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej 
34-721 Raba Wyżna 41 
adres: Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna
tel.: 18 267 12 31, 18 506 52 55
e-mail: info@gopsrw.pl
e-puap: /gops_rabawyzna
bip: https://gops_rabawyzna.bip.gov.pl/
2. Tryb postępowania: 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o którym
mowa w Zasadach  udzielania  zamówień  wprowadzonych  Zarządzeniem Wewnętrznym Nr  59/2021
Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie: określenia zasad udzielania zamówień
publicznych  o  wartości  szacunkowej  niższej  od  kwoty  130  000  netto  przez  Gminę  Raba  Wyżna
i jednostki organizacyjne Gminy Raba Wyżna. 

2.2 W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego zapytania ofertowego oraz Zasadach o którym 
mowa w pkt. 2.1 mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1740). 

2.3 Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł o której mowa w 
art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 ze zm.).
 
3 Przedmiot zamówienia: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich na rzecz Uczestników Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu 
Solidarnościowego. 
3.2. Przewidywana wielkość zamówienie usługi miesięcznie wynosi:
a) na rzecz osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności 20h miesięcznie na jednego 
beneficjenta – przewidywana ilość uczestników programu 4. 
b) na rzecz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : 
konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji- 20h miesięcznie na jednego beneficjenta – 
przewidywana ilość uczestników programu 4. 



4 Istotne warunki zamówienia: 

4.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań zamawiającego z zakresu jego realizacji 
zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom. 

5 Termin realizacji zamówienia: usługi objęte niniejszym postępowaniem świadczone będą w okresie 
od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.  ( umowa zlecenie)

6. Opis sposobu obliczania ceny: 

6.1 Na formularzu cenowo – ofertowym należy przedstawić cenę netto oraz cenę brutto za 1 godzinę 
usług (tj. zawierającą podatek VAT (jeżeli dotyczy) a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących 
działalności gospodarczej wszelkie opłaty wynikające z przepisów prawa tj. składka na ubezpieczenie 
emerytalne, rentowe, zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy) za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

6.2 Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

6.3 Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym w
szczególności składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zaliczka na podatek dochodowy, podatek
VAT, koszty amortyzacji samochodu prywatnego, ewentualne opłaty parkingowe, koszty zużycia 
odzieży prywatnej i obuwia, koszty rozmów telefonicznych). 

6.4 Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

6.5 Wykonawca będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej przekaże 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy informacje niezbędne do dokonania zgłoszenia 
Wykonawcy do ubezpieczenia. 

7 Warunki płatności: 

7.1 Za okres rozliczeniowy uznaje się miesiąc kalendarzowy. Wykonawca przedstawi rachunek za 
wykonanie usługi w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który 
rozliczenie nastąpi do 23 grudnia 2022 r. 
7.2 Rozliczenie za wykonanie usługi następowało będzie na podstawie rachunków miesięcznych 
wystawionych przez Wykonawcę. 

7.3 Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy Wykonawcą będzie osoba nie prowadząca 
działalności gospodarczej z wynagrodzenia, przed jego wypłatą zostaną potrącone kwoty wynikające z 
obwiązujących przepisów prawa (np. zaliczka na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne). 
7.4 Wykonawca do rachunku każdorazowo załączy:
7.4.1 Kartę realizacji usług asystenta, której wzór stanowił będzie załącznik do umowy; 
7.4.2 W przypadku osoby fizycznej chcącej ubiegać się o refundację kosztów przejazdu związanych z 
realizacją usług asystenckich - ewidencję przebiegu pojazdu którego asystent używał w celu realizacji 
przedmiotu umowy, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą chcącego 
ubiegać się o refundację wydatków poniesionych w związku ze zwrotem kosztów przejazdów 
związanych z realizacją usług asystenckich osobie realizującej te usługi – ewidencję przebiegu pojazdu 
osoby zatrudnionej do realizacji przedmiotu umowy. Wzór ewidencji stanowił będzie załącznik do 
umowy. W przypadku nie załączenia dokumentów o których mowa w niniejszym punkcie, bądź 
załączenia dokumentów niekompletnych lub zawierających niemożliwe do usunięcia błędy, 



Zamawiający nie dokona refundacji kosztów przejazdu o których mowa. 
7.5 Zapłata za wykonanie usług nastąpi do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego 
rachunku na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę.

7.6 Pod pojęciem „prawidłowo wystawiony rachunek” Zamawiający rozumie rachunek nie zawierający 
błędów formalnych, merytorycznych i rachunkowych, przedstawiony wraz z prawidłowo 
sporządzonymi dokumentami . 

8.1 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty / ofert na podstawie następujących 
kryteriów: 

8.2 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

8.1.1 Sposób wyliczenia punktacji w ramach kryterium „cena”: 

Gdzie: 
C – ilość punktów oferty w ramach kryterium „cena” 

C min – najniższa cena (stawka brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 
C bad – cena (stawka brutto) oferty badanej 

Maksymalną liczbę 90 punktów w ramach kryterium „Cena” otrzyma oferta, która zawiera najniższą 
cenę brutto za realizację zamówienia. 

8.1.2 Sposób wyliczenia punktacji w ramach kryterium „skierowanie do realizacji zamówienia 
osoby z grup defaworyzowanych”: 
W przypadku osoby fizycznej (również osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, 
która samodzielnie zamierza realizować usługi): 
Punkty zostaną przyznane na podstawie dostarczonego wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego 
posiadanie przez Wykonawcę statusu osoby należącej do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych 
wymienionych w  załączniku nr 1 do niniejszego zapytania (zgodnie z wymaganiami określonymi w 
pkt. 10.4.1 lub 10.4.2 niniejszego zapytania): 

- udokumentowanie statusu o którym mowa powyżej – 10 pkt. 
- brak dokumentu potwierdzającego w/w status - 0 pkt.

W  przypadku  osoby  fizycznej  prowadzącej  działalność  gospodarczą,  która  zamierza  samodzielnie
realizować  usługi  dopuszcza  się  wykazanie  w  treści  składanej  oferty  statusu  przynależności  do  co
najmniej jednej z grup defaworyzowanych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania,



jeżeli  działalność  gospodarcza  została  zarejestrowana nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed  upływem
terminu składania ofert, a bezpośrednio przez rozpoczęciem działalności osoba należała do jednej z grup
o których mowa powyżej. 

W przypadku przedsiębiorcy: 
Punkty zostaną przyznane na podstawie dostarczonego wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego, iż 
do realizacji zamówienia zostanie zatrudniona a następnie skierowana osoba posiadająca status osoby 
należącej do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych (oświadczenie) wymienionych w pkt. 16 
załącznika nr 1 do niniejszego zapytania (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 10.4.3 
niniejszego zapytania): 

- udokumentowanie zatrudnienia osoby o której mowa powyżej – 10 pkt. 
- brak dokumentu - 0 pkt.
Dopuszcza  się  wykazanie  w  treści  składanej  oferty  osoby  zatrudnionej  przez  Wykonawcę  przed
upływem terminu składania ofert, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy z zastrzeżeniem, iż wykazana
osoba  musi  spełniać  wymagania  określone  w  pkt.  9.1.1  niniejszego  zapytania  jak  również  być
zaangażowana w realizację zamówienia. 

Zaangażowanie w realizację niniejszego zamówienia osoby zatrudnionej przez wykonawcę w celu
uzyskania punktacji w ramach kryterium ( grupy defaworyzowane) nie może być mniejsze niż: 
- 80 godzin miesięcznie w przypadku zatrudnienia osoby na umowę cywilno – prawną; 
- 1/2 etatu w przypadku zawiązania z tą osobą stosunku pracy.

Zamawiający  zastrzega,  iż  w  przypadku  niezałączenia  przez  Wykonawcę  ubiegającego  się  o
realizację  zamówienia  dokumentów  stanowiących  podstawę  wyliczenia  punktacji  w  ramach
kryterium o którym mowa powyżej– nie będzie wzywał do uzupełnienia tego dokumentu. 

9 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków:
9.1.O zamówienie publiczne może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:
9.1.1 dysponuje albo będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą, posiada dokument potwierdzający
uzyskanie  kwalifikacji  w  kierunku:  asystent  osoby  niepełnosprawnej,  opiekun  osoby  starszej,
opiekun medyczny,  pedagog,  psycholog,  terapeuta  zajęciowy,  pielęgniarka,  fizjoterapeuta  oraz
posiada zaświadczenie o niekaralności. 
9.1.1.2 Posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (dotyczy osób nieposiadających 
obywatelstwa polskiego); 

9.1.1.3 Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych; 

9.1.1.4 Dysponuje stanem zdrowia pozwalającym na świadczenie usług; 

9.1.1.5. Nie została prawomocnie skazana: zaświadczenie o niekaralności. 

-  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

-  za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148 – 162 KK), wolności (art. 189 – 193 
KK), wolności seksualnej i obyczajności (art. 197 – 204 KK), przeciwko rodzinie i opiece (art. 206 – 
208, 210 – 211a KK), przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277d KK), przeciwko mieniu 
(art. 278 – 282 KK).  Nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. 

9.1.2 Posiadający kompetencje i/lub uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem 
niniejszego postępowania; 

Zamawiający uzna warunek o którym mowa  powyżej  za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 



10 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
10.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3; 

10.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli dotyczy); 

10.3 W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób 
prowadzących działalność gospodarczą, które zamierzają osobiście realizować usługi: 

10.3.1 Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie o których mowa powyżej. 

10.3.2 Curriculum Vitae (CV); 

10.4 W celu ubiegania się o przyznanie punktów w ramach kryterium oceny ofert „skierowanie 
do realizacji zamówienia osoby z grup defaworyzowanych” do oferty należy załączyć:

 10.4.1 W przypadku osoby fizycznej - dokument potwierdzający posiadanie statusu osoby należącej do 
co najmniej jednej z grup defaworyzowanych wymienionych w pkt. 16 załącznika nr 1 do niniejszego 
zapytania, tj. 10.4.1.1 w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy - zaświadczenia lub 
decyzji właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy; 

10.4.1.2 w przypadku osoby usamodzielnianej - zaświadczenia wydanego przez kierownika właściwego
miejscowo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

10.4.2.W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zamierza realizować 
usługi samodzielnie:

 10.4.2.1 Dokument potwierdzający datę zarejestrowania działalności gospodarczej (np. odpis z 
CEiDG); 

10.4.2.2 Dokument potwierdzający status osoby bezpośrednio przez zarejestrowaniem działalności 
gospodarczej (tj. w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy - zaświadczenia lub decyzji 
właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy, w przypadku osoby usamodzielnianej - 
zaświadczenia wydanego przez kierownika właściwego miejscowo Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie); 
10.4.3. W przypadku Wykonawcy innego niż osoba fizyczna:
10.4.3.1 Oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 
10.5 Pełnomocnictwo: jeżeli z dokumentów o których mowa w pkt. 10.2 nie wynika upoważnienie 
osoby / osób składających ofertę do reprezentowania Wykonawcy i złożenia w jego imieniu oferty 
należy przedstawić upoważnienie do reprezentowania podmiotu w formie oświadczenia właściwego 
organu (np. zarządu) zawierające w szczególności:
10.5.1 upoważnienie do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu; 
10.5.2.Zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z  Kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej (jeżeli dotyczy);10.5.3 upoważnienie do 
dokonywania w imieniu Wykonawcy rozliczeń w zakresie przedmiotu niniejszego postępowania 
(jeżeli dotyczy); 

10.6 Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

10.7. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub 
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, którego 
wzór stanowi załącznik nr 4.

11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:



11. 1. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie
Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41 lub przesłać pocztą na w/w adres Urzędu Gminy Raba Wyżna, 34-721
Raba Wyżna 41.  Ostateczny termin składania ofert upływa 10.01.2022r o godz. 9.00 Oferty otrzymane
po tym terminie nie będą rozpatrywane.

11.2. Ofertę należy dostarczyć w  zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację usług –
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 
Osoba do kontaktu – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej –Danuta 
Lemieszka.

11.3.Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy. 

11.4 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to 
musi zostać dołączone do oferty 

11.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

11.6 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

11.7 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, 
aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego 
przygotowania oferty. 

11.8 Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz 
załącznikach. 

11.9 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. 

11.10.Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana 
przez wykonawcę. 

11.11 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 

11.12. Zamawiający odrzuci ofertę: której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i/lub 
załączników do zapytania; 

11.13. Które zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

11.14 . Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

11.15. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

12. Wykluczenie z postępowania / odrzucenie ofert / unieważnienie postępowania:

12.1 Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

12.2.  Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

12.3.  Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą; 

12.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 



12.5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy zaoferowana kwota najkorzystniejszej oferty 
przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, mogą zostać 
przeprowadzone dodatkowe negocjacje ceny z Wykonawcami. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia – poprzez informację umiwszczoną na stronie interentowej 
https://gopsrw.pl/. 

13.  Klauzula informacyjna RODO: 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

osób ubiegających się o stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej.

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej z siedzibą pod adresem 34-721 Raba 
Wyżna 41, tel/fax.: + 48 18 26 71 231, e-mail: gopsrw@ns.onet.pl, posiadający NIP 
7351076707, REGON: 492959187.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy będzie pod adresem e-mail: 
biuro@rodocomp.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy dotyczącej 
realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, 
wykonywania czynności objętych umową oraz obowiązków związanych z wypłatą 
wynagrodzenia za wykonane czynności. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność 
zawarcia lub wykonania umowy. 

5. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane zgodnie na podstawie:
a.  art. 6 ust. 1  lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, których jest 

Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana /Pani żądanie przed zawarciem 
umowy;

b. art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (m.in. rozliczenia finansowe w tym podatkowo-
składkowe, archiwizacja);  

c. art. 9 ust. 2 lit. b -  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i 
wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane 
dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
(wymóg posiadania zaświadczenia o niekaralności)

d. oraz art. 9 ust. 2 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia dochodzenia lub 
obrony roszczeń.

6. Będziemy przetwarzać dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych, 
zgodnie z art. 10 RODO.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym należy 
udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie 
zawieranych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. 
celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych; do ich sprostowania, 
żądania usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego 
przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania tj. wstrzymania dalszych operacji na danych; prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o 
wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność 
przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

https://gopsrw.pl/
mailto:biuro@rodocomp.pl


10.  W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rabie Wyżnej narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

 
……………………………………………       

                                                                                                                         data, własnoręczny podpis zleceniobiorcy

Wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe proszę 
złożyć oświadczenie następującej treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji w ramach zapytania ofertowego na realizację 
specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rabie Wyżnej” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
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 (RODO) 
„ oraz własnoręcznie podpisane.

……………………………………………       
             data, własnoręczny podpis zleceniobiorcy ( jeśli dotyczy) 

Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia i wymagań zamawiającego; 
2. Wzór oferty; 
3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
4. Oświadczenie wykonawcy w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób 
fizycznych) i/lub wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w 
przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które kierują do realizacji zamówienia swoich 
pracowników). 
5. Oświadczenie dotyczące zatrudnienia do realizacji zamówienia osoby z grup defaworyzowanych; 
6. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 (szczegółowe informacje dot. 
programu dostępne na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-
osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rabie Wyżnej

 Danuta Lemiszka 


