Poznań, 22.06.2020 r.

Rozeznanie rynku
dotyczące wyboru Wykonawcy usługi streetworkingu
w ramach projektu „Trampolina do aktywnego życia”,
realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+
Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz
FS na lata 2014-2020
Informacje ogólne
Zamawiający:
Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej REZERWAT
Adres: Piaskowa 6 / 13, 61-753 Poznań
NIP 782-114-65-99
REGON 001415387
Termin składania oferty: 2020-06-30
W związku z realizacją projektu „Trampolina do aktywnego życia ” w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wybór
wykonawcy usługi streetworkingu.
Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie powyżej 20 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego- Poddziałanie 7.1.2.
Opis przedmiotu zamówienia publicznego
Nazwa zamówienia: rozeznanie rynku dotyczące wyboru Wykonawcy usługi streetworkingu w ramach projektu
„Trampolina do aktywnego życia”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.
Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
85300000-2 -Usługi pracy społecznej i podobnej

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi streetworkingu w ramach projektu „Trampolina do
aktywnego życia”
W ramach przedmiotu zamówienia planowanych jest wybór i zaangażowanie 4 osób (streetworkerów),
pracujących w 4 środowiskach lokalnych (4 grupach):
Grupa pierwsza – dzieci romskie pochodzenia rumuńskiego – Poznań
Grupa druga – dzieci romskie pochodzenia rumuńskiego – Poznań
Grupa trzecia – dzieci polskie – Czerwonak (gm. Czerwonak)
Grupa czwarta – dzieci polskie – Poznań
Zadaniem Wykonawcy będzie m.in.:

1. rozpoznanie grupy, diagnoza ich oczekiwań i potrzeb;
2. aktywizacja, animacja społeczno – kulturalna dzieci biorących udział w projekcie;
3. prowadzenie i inspirowanie do działań integracyjnych o charakterze sportowym,
rekreacyjnym, edukacyjnym, muzycznym, plastycznym, tanecznym lub innym rozwijającym
zainteresowania młodych ludzi dające możliwość poczucia sukcesu;
4. zapewnienie uczestnikom projektu otwartej, bezpiecznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi,
poczuciu sprawstwa i współtworzenia grupy;
5. współpraca z koordynatorem projektu i innymi osobami realizującymi projekt w celu
efektywniejszego wykonania zadania;
6. motywowanie uczestników/czek projektu do zmiany w ich życiu poprzez: zwiększenie
motywacji działania, wzmacnianie wiary we własne możliwości, pozytywnej samooceny,
budowanie pozytywnego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów, poznanie
własnych predyspozycji i mocnych stron;
7. utrwalanie w uczestnikach/czkach projektu wszystkich umiejętności, które zostały wyuczone
podczas uczestnictwa w działaniach projektu;
8. informowanie o bieżących problemach, stopniu realizacji projektu i postępach
uczestników/czek;
9. prowadzenie spraw administracyjnych (m.in. prowadzeniu miesięcznej karty czasu pracy
według wskazanego wzoru, sporządzanie sprawozdań i przekładanie ich specjaliście ds.
sprawozdawczości merytorycznej do końca miesiąca którego dotyczy);
10. realizacja w miarę potrzeb innych bieżących zadań projektu, niezbędnych do prawidłowej
realizacji projektu.
Wymiar czasowy (średni): 1 raz x w tygodniu, 4 godziny w tygodniu, śr. 16 godzin w miesiącu (1 godzina
zegarowa = 60 minut).
Zamawiający dopuszcza wystąpienie większej lub mniejszej liczby godzin miesięcznie.
Łączny (maksymalny) wymiar czasowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi (dla wszystkich
zaangażowanych wykonawców): 736 godzin zegarowych w roku 2020 oraz 489 godzin w roku 2021.
Zamawiający dopuszcza zmiany w liczbie godzin usług w okolicznościach, których nie mógł przewidzieć w chwili
wyboru wykonawców.
Miejsce realizacji zamówienia:
Grupa pierwsza – dzieci romskie pochodzenia rumuńskiego – Poznań
Grupa druga – dzieci romskie pochodzenia rumuńskiego – Poznań
Grupa trzecia – dzieci polskie – Czerwonak (gm. Czerwonak)
Grupa czwarta – dzieci polskie – Poznań
Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 roku
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1.
2.

O realizację zamówienia mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, a w szczególności powinien:
 Wykształcenie co najmniej średnie
 posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi

Ponadto dokonując ostatecznego wyboru wykonawców Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami:
Grupa pierwsza – doświadczenie w pracy z dziećmi romskimi i/lub podstawowa znajomość języka romskiego lub
rumuńskiego, doświadczenie w pracy w charakterze streetworkera
Grupa druga – doświadczenie w pracy z dziećmi romskimi i/lub podstawowa znajomość języka romskiego lub
rumuńskiego, doświadczenie w pracy w charakterze streetworkera
Grupa trzecia – doświadczenie w pracy z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub
znajomość środowiska lokalnego gm. Czerwonak (brak znajomości tego środowiska nie wyklucza z możliwości
składania oferty), doświadczenie w pracy w charakterze streetworkera
Grupa czwarta – doświadczenie w pracy z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub
znajomość środowiska lokalnego Poznania, dzielnica Jeżyce (brak znajomości tego środowiska nie wyklucza z
możliwości składania oferty), doświadczenie w pracy w charakterze streetworkera
3.
4.
5.

6.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej będzie wymagał przed
zawarciem umowy przedłożenia następujących dokumentów:
 aktualnego CV
 kserokopii dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
 szczegółowego wykazu doświadczenia
W przypadku, gdy oferentem jest podmiot składający ofertę na więcej niż jedną część jest on zobowiązany
przedstawienia dla każdej części na którą składa ofertę 1 osobę (streetworkera) spełniającego warunki
udziału w postępowaniu oraz podpisanego przez tę osobę oświadczenie oferenta (załącznik nr 2).
Termin składania ofert
Sposób przygotowania i złożenia oferty

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Wykonawca przedstawi w swojej ofercie cenę za 1 godzinę usługi.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta musi zawierać:
 wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego
 podpisane oświadczenie oferenta stanowiące Załącznik nr 2
Podpisaną ofertę należy przesłać mailem na adres: rezerwat@rezerwat.org.pl lub dostarczyć do siedziby
Zamawiającego osobiście/listem poleconym/kurierem do dnia 30.06.2020 r. do godziny 19:00. Decyduje
data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
Pytania do niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres rezerwat@rezerwat.org.pl
Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W ramach przedmiotu zamówienia planowanych jest wybór i zaangażowanie 4 osób (streetworkerów),
pracujących w 4 środowiskach lokalnych (4 grupach):
Grupa pierwsza – część 1 – dzieci romskie pochodzenia rumuńskiego – Poznań
Grupa druga – część 2 - dzieci romskie pochodzenia rumuńskiego – Poznań
Grupa trzecia – część 3 – dzieci polskie – Czerwonak (gm. Czerwonak)
Grupa czwarta – część 4 – dzieci polskie – Poznań
Z uwagi na harmonogram zajęć nie jest możliwe złożenie przez 1 osobę fizyczną oferty na prowadzenie więcej
niż 1 grupy.

W przypadku, gdy oferentem jest podmiot składający ofertę na więcej niż jedną część jest on zobowiązany
przedstawienia dla każdej części na którą składa ofertę 1 osobę (streetworkera) spełniającego warunki udziału w
postępowaniu oraz podpisanego przez tę osobę oświadczenie oferenta (załącznik nr 2).

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:
1. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy
oraz realizacji umowy jest Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, z siedzibą w Poznaniu.
2. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom (w tym Wykonawcom oraz
każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnionym zgodnie z
obowiązującym prawem.
3. Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe
przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale
konieczne do prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
4. Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania.
5. Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
7. Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania.
8. W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane
dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa
w art. 14 rozporządzenia 2016/679.
9. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
10. W postępowaniu zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania lub konkursu.
11. W postępowaniu wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia
2016/679, nie wstrzymuje przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania lub
konkursu.
Postanowienia dodatkowe i końcowe
1.
2.

3.
4.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z oferentami,
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na
podstawie protokołu sporządzonego przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań oraz
liczbę godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
Zapłata zostanie dokonana w terminie do 21 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionego
rachunku/faktury.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do opóźnień w wypłacie wynagrodzenia w wypadku braku środków
na swoim koncie w związku z opóźnieniami w płatnościach ze strony Urzędu Marszałkowskiego, na co
Realizator w chwili zawierania umowy wyraża zgodę. W takim wypadku Realizatorowi nie przysługują
odsetki.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.

Zamawiający może udzielić Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianego w niniejszym rozeznaniu rynku zamówień na
usługi polegających na powtórzeniu podobnych usług – zakres i warunki udzielenia i świadczenia tych
usług będą tożsame z warunkami i zakresem opisanymi w niniejszym rozeznaniu rynku.
7. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach projektu „Trampolina do aktywnego życia" realizowanego w ramach Poddziałania
7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.
8. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia
Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z
nimi umów.
10. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów
realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienie Zamawiającemu i innym
upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w
tym dokumentów finansowych.
11. Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO, tj.
Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie
ocenione przez Zamawiającego).
12. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie personelu projektu/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy
dotyczący wyboru Wykonawcy usługi streetworkingu w ramach projektu „Trampolina do aktywnego życia”
Dane oferenta:
Imię i nazwisko/nazwa
Oferenta:
Adres
siedziby/
miejsce
zamieszkania
NIP:
PESEL/ REGON:
e-mail do kontaktu:
Telefon do kontaktu:
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do kontaktu z
Zamawiającym:
Oferta cenowa:
składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i oferujemy wykonanie zamówienia
Proszę o zaznaczenie
znakiem X
części zamówienia,
których dotyczy oferta

Cena brutto w PLN za
1 godzinę usługi

Cena brutto w
PLN słownie

Imię i nazwisko
streetworkera

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Informacja dodatkowa:
Oświadczam ,że (Proszę o zaznaczenie znakiem X)
Tak

Nie

Posiadam doświadczenie w pracy
w charakterze streetworkera
Posiadam doświadczenie w pracy z
dziećmi romskimi
Posiadam podstawową znajomość
języka romskiego lub rumuńskiego

*Cena brutto podana przez Wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty faktycznie ponoszone przez Zamawiającego w związku
z zawarciem umowy i adekwatne do sytuacji prawnej Wykonawcy (a więc np. w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej
działalności gospodarczej cena musi uwzględniać obciążające Zamawiającego jako zleceniodawcę składniki wynagrodzenia np. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie społeczne).

Oświadczenia oferenta:
1) Oświadczam/y, że zobowiązuję/emy się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w rozeznaniu rynku, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot
zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
2) Oświadczam/y, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
3) Oświadczam/y, że spełniam/y wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym
Rozeznaniu rynku.
4) Oświadczam/y, że będę/będziemy związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.
5) Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 24 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
6) Oświadczam/y, iż podane przeze mnie/nas dane są zgodne z prawdą i znane są nam sankcje wynikające z
art. 233 par. 1 kodeksu karnego.

Miejscowość, data

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2
Załącznik nr 9 do Umowy: Wzór oświadczenia osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem
kwalifikowalności środków w Projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów,
uczestników komisji przetargowych i wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014
OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU/OFERENTÓW, UCZESTNIKÓW KOMISJI
PRZETARGOWYCH/WYKONAWCÓW/ OSOBY UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W RAMACH SL2014 1
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679)
W związku z realizacją Projektu pn. Wykonawcy usługi streetworkingu w ramach projektu „Trampolina do
aktywnego życia” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1.

Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i
2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714
Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul.
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem
ochrony danych osobowych
- w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail:
inspektor.ochrony@umww.pl
- w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna
2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl

3.

Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

4.

Przetwarzanie moich 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 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– dane osobowe są
niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na
podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);

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 (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
c)

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

2. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
1

Niepotrzebne skreślić.

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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,
str. 320, z późn. zm.);
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 (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
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 (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).
5.

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu (nr Projektu) RPWP.07.03.0230-0004/18, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, kontroli, audytu oraz w
celu archiwizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
(WRPO 2014+).

6.

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Departament
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z
siedzibą al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentowi realizującemu Projekt - – Fundacji Pomocy
Wzajemnej BARKA z siedzibą ul. św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań oraz podmiotom, które na zlecenie
Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe
mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej
oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+.

7.

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, , odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu.

8.

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

9.

Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

Miejscowość, data

Czytelny podpis oferenta

