
 

1 
 

 

Kleszczów, dnia 23.08.2021 r.  

ZSP 601.2.2021 

Zapytanie ofertowe  

dotyczące projektu „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 
2020-1-PL01-KA102-079072 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność 
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów 
 
II. TRYB POSTĘPOWANIA 

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych               
z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U.  z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) oraz w oparciu 
o Regulamin udzielania zamówień z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji                   
i równego traktowania Wykonawców. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Usługa ubezpieczenia OC, COVID-19, NNW, KL, bagaż dla uczestników projektu 
pt.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego" podczas odbywania stażu zawodowego w okresach: 
 
a)  

• 19.09.2021 r. – 02.10.2021 r. – 40 uczniów 
• 19.09.2021 r. – 25.09.2021 r. – 4 opiekunów 
• 25.09.2021 r. – 02.10.2021 r. – 4 opiekunów 

 

2. Uczestnicy projektu: 
• w okresie 19.09.2021r – 02.10.2021r: 40 uczniów z Technikum 

Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w ZSP w Kleszczowie + 8 
opiekunów 

 

3. Szczegółowe wytyczne: 
• organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą 120.000,00 zł – jeśli 

ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi; 
• koszty leczenia i usługi assistance w związku z zachorowaniem 

ubezpieczonego  na COVID -19, w tym całościowy pobyt w szpitalu, 
transport chorego do Polski, pokrycie kosztów kwarantanny lub 
izolatorium;  
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• wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 

czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku 10.00,00 zł; 
• podstawowy pakiet usług assistance, obejmujący m.in. pomoc prawną, 

odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu 
- bagaż 500,00 zł oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np.                           
w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej; 

• organizacja i pokrycie nielimitowanych kosztów związanych 
z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do 
Polski lub transportem zwłok; 

• pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania 10.000,00 zł; 
• odpowiedzialność cywilna 5.000,00 zł. 
 

Prosimy o zamieszczenie w Polisie następującego zapisu: OC obejmuje 
odpowiedzialność za szkody w miejscu odbywania stażu/nauki. 

 
Forma zawarcia ubezpieczenia i system rozliczenia składki ubezpieczeniowej 

1. Wykonawca do dnia poprzedzającego termin realizacji stażu wystawi polisę 
ubezpieczeniową uwzględniającą faktyczną liczbę osób przystępujących do 
ubezpieczenia. 

2. W przypadku przekazania danych osobowych uczestników projektu Wykonawca 
podpisze umowę powierzenia danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
zapytania ofertowego. 
 

Składka ubezpieczeniowa 

1. Wykonawca proponuje składkę ubezpieczeniową dla 40 uczniów i 8 opiekunów  
wymienionych w pkt. III.1.a   

2. Zaproponowana składka ubezpieczeniowa nie może ulec zmianie do momentu 
podpisania umowy/polisy.  
 

Wypłata świadczeń 

Celem ułatwienia ubezpieczonym dochodzenia ewentualnych roszczeń, Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać w woj. Łódzkim minimum jedną placówkę 
(Przedstawicielstwo lub Oddział) likwidacji szkód, w których Ubezpieczony będzie 
mógł załatwić formalności związane z przebiegiem wypłaty świadczeń (składanie 
wniosków o  wypłatę świadczenia, uzupełnienie dokumentacji, uczestnictwo                             
w komisji lekarskiej itp.). 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

1. Kryteria wyboru oferty stanowią: 
• Cena oferty – 100 % 

 
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający podejmie negocjacje                                     
z potencjalnymi Wykonawcami. 
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3. Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym 
(uwzględniając kryteria oceny ofert) zgodnie z treścią  niniejszego zapytania 
ofertowego. 

 

 
V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 
OFERTY 

1. Oferty, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,  
     należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany  

          formularz ofertowy wraz wymaganymi dokumentami/oświadczeniami) na  
          adres e-mail zamowienia@zspkleszczow.pl  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
3. Termin złożenia oferty: do dnia 27.08.2021 r. do godz. 15.30. 
4. Do oferty należy dołączyć ogólne warunki ubezpieczenia; 
5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby do  
     tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy; 
6. Oferty złożone nieprawidłowo i po terminie nie będą rozpatrywane; 
7. Oferta powinna obejmować całość zamówienia; 
8. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia zakończenia terminu składania  

          ofert. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, który        
     przedstawił najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy wszystkie oferty  
     przekroczą kwotę zarezerwowaną na realizację usługi. 
10.Jeżeli wystąpią istotne zmiany okolicznościowe powodujące, że wykonanie  
     zamówienia staje się niewykonalne lub zmieniły się warunki realizacji  

          zamówienia, wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od  
          zawarcia umowy, bądź unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

VI. DODATKOWE INFORMACJE: 

Wszelkich informacji udziela: 

• Emila Ławska – koordynator projektu - 44 731–65–60 
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Załącznik nr 1 

 ZSP 601.02.2021 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 
Adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………. 
Adres do korespondencji: 
………………………………………………………………………………………………… 
NIP/REGON: 
………………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu/fax: 
………………………………………………………………………………………………… 
Adres e-mail: 
………………………………………………………………………………………………… 
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym – nr telefonu/fax: 
………………………………………………………………………………………………… 
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert. 
  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 23.08.2021r. składam ofertę na usługę 
ubezpieczenia  dla uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w ZSP 
w Kleszczowie  

• w okresie 19.09.2021r – 02.10.2021r : 40 uczniów z Technikum Nowoczesnych 
Technologii im. Jana Pawła II w ZSP w Kleszczowie + 8 opiekunów 
 

wyjeżdżających na staż zawodowy do Niemiec w ramach projektu „Europejski wymiar 
edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-
079072 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% 
oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów               
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" i oferuję cenę:  

Opis szczegółowy przedmiotu 
zamówienia 

Składka za 1 
osobę 

Szacowana 
liczba osób 

Koszt całkowity 
ubezpieczenia 

19.09.2021 r. - 02.10.2021 r. 
ubezpieczenie OC, COVID-19, NNW, KL 
+ bagaż dla uczestników projektu podczas 
odbywania stażu zawodowego zagranicą 

 
 
 

40 
pełnoletnich 
uczniów 

 

19.09.2021 r. – 25.09.2021 r. 
ubezpieczenie OC,COVID-19, NNW, KL 
+ bagaż dla uczestników projektu podczas 
odbywania stażu zawodowego zagranicą 

 
 
 
 

4 opiekunów  
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25.09.2021r. – 02.10.2021 r. 
ubezpieczenie OC, COVID-19, NNW, KL 
+ bagaż dla uczestników projektu podczas 
odbywania stażu zawodowego zagranicą 

 4 opiekunów 
(1 opiekun w 
wieku 60+) 

 

Łączna cena oferty brutto: 
Łączna cena oferty brutto (słownie): 

 

a) Łączna cena brutto …………………..…………………………………………………………. 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………...………………………………………………………… 

 
1. Oświadczam, że: 

a) po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zapytania nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 
b) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie                

z opisem przedmiotu zapytania określonym przez Zamawiającego w zapytaniu 
ofertowym, 

c) szkody będą likwidowane w (proszę podać adres): 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

d) posiadane zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie 
objętym zamówieniem jest ważne, niecofnięte i nieograniczone, 

e) spełniam wymagania określone dla ubezpieczycieli w przepisach ustawy z dnia 11 
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ( Dz.U. 2018 poz. 
999) 

 

 

 

……………………………………………. 
  data i podpis osoby/osób uprawnionych 
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(WZÓR)  
 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  
zawarta dnia …………………. pomiędzy: 

 

„Gminą Kleszczów”, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, NIP: 769-20-78-512 – Zespołem Szkół 
Ponadpodstawowych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów, w imieniu którego działa 
Dyrektor Szkoły – Agnieszka Nagoda-Gębicz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta 
Gminy Kleszczów – Sławomira Chojnowskiego - zwaną dalej Administratorem Danych, 
 a 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
„Podmiotem przetwarzającym”  
 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
1. Niniejsza Umowa stanowi umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych,                

o której mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą”. 
Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, na podstawie ustawy o 
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z dnia 24.05.2018r. poz. 1000 
z późn. zm) w trybie art. 28 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016) 
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 
wymogi Rozporządzenia.  

4.  
§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 
1.  Na podstawie niniejszej umowy, podmiot przetwarzający będzie przetwarzał 
następujące dane: 
- nazwisko i imiona,  
- adres zamieszkania, 
- numer ewidencyjny PESEL. 

 

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający wyłącznie w celu wykonania usługi w zakresie ubezpieczenia 
OC,COVID-19, NNW , KL i bagaż dla 40 uczniów i 8 opiekunów Technikum 
Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie w ramach realizacji projektu pt. 
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„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz 
kadry kształcenia zawodowego" w okresie od 19.09.2021r. do 02.10.2021r.  

 

§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 
mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane                
w celu realizacji niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,  
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez 
osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji 
niniejszej umowy, zarówno w trakcie umowy, jak i po jej ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych  
z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące 
kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 
przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi  
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 
której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 
Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 
zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 12 godzin. 

 

§4 

Prawo kontroli 
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 

czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i 
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum jednodniowym  jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni  

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  
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§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy. 
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 

pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 
przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega 
Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania 
Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, 
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 
publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje 
i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 
wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 
 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie 

danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 
przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych 
do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 
przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych/organ nadzorczy. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych 
powierzonych przez Administratora danych.  

 

§7 

Czas obowiązywania umowy 
1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony od 19.09.2021r. do 02.10.2021r.  
2. Strony mogą rozwiązać umowę z 4 dniowym okresem wypowiedzenia w każdym 

czasie. 
§8 

Rozwiązanie umowy 
1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym 

gdy Podmiot przetwarzający: 
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a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych; 
 

§9 

Zasady zachowania poufności 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w 
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, 
chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa lub Umowy. 

 

§10  

Postanowienia końcowe 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze 

stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Rozporządzenia. 
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 

sąd właściwy dla Administratora danych. 
 
 

_______________________                                                           ____________________ 

   Administrator danych                  Podmiot przetwarzający 

 

 

 


