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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 

Al. Jerozolimskie 142a 

05-305 Warszawa 

e-mail: dzp@frse.org.pl  

NIP: 526-10-00-645 

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU 

EDUKACJI, AL. JEROZOLIMSKIE 142A, 05-305 WARSZAWA. 

2)  administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod@frse.org.pl;  

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, , w tym w 

celu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych; 

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p. lub 84 ust. 3 p.z.p.; 

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli dojdzie do zawarcia 

umowy i czas trwania zawartej umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; 

6)   podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału we wstępnych konsultacjach 

rynkowych; niepodanie danych osobowych uniemożliwić może udział w tych konsultacjach. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) Dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do krajów poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym, wobec których istnieje decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom 

ochrony danych oraz do krajów, wobec których nie istnieje decyzja stwierdzająca odpowiedni 

poziom ochrony danych. Administrator zawsze podejmuje środki o charakterze umownym 

i/lub technicznym i organizacyjnym, aby stale zapewniać odpowiednią ochronę i 
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bezpieczeństwo danych osobowych. Kopie zabezpieczeń są dostępne po skontaktowaniu się 

z administratorem. 

9)   posiada Pani/Pan: 

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania  o udzielenie 

zamówienia); 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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); 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c)  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. 

III.  PRZEDMIOT KONSULTACJI 

1.  FRSE jako Zamawiający działając zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 11 29 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” ogłasza 

wstępne konsultacje rynkowe związane z planowanym wszczęciem postępowania o udzielnie 

zamówienia publicznego na: Kompleksową organizację konkursu EuroSkills 2023 oraz nadzoru nad 

umowami z podwykonawcami. 

2. Celem wstępnych konsultacji rynkowych zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy jest powzięcie informacji 

niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym 

mowa w ust. 1 powyżej i poinformowania Wykonawców o swoich planach i wymaganiach 

dotyczących zamówienia. 

3. W czasie wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub 

rozszerzenia zakresu ich przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile – w jego ocenie – 
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pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielnie 

zamówienia publicznego. 

4. Do udziału Zamawiający zaprasza podmioty zainteresowane przedstawieniem rozwiązań w 

przedmiocie zamówienia. 

 

IV.  ZASADY KONSULTACJI 

1.     Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są zgodnie z art. 84 ustawy oraz na zasadach 

określonych w ogłoszeniu oraz regulaminie stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

2. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w sposób zapewniający uczciwą konkurencję oraz 

równe traktowanie  podmiotów zainteresowanych wzięciem udziału w postepowaniu o udzielnie 

zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt III.1, przejrzyście, proporcjonalnie i jawnie. 

3.     Konsultacje rynkowe będą prowadzone w języku polskim. 

4. Konsultacje rynkowe będą prowadzone w oparciu o informacje niezastrzeżone. Zamawiający i 

podmioty zainteresowane (zwani łączenie „Stronami”) zobowiązują się do nieujawniania, w tym do 

nieudostępniania podmiotom trzecim, uzyskanych w związku z uczestnictwem niniejszych 

konsultacjach wszelkich informacji prawnie chronionych, w tym stanowiących tajemnicę 

Zamawiającego. Zobowiązanie do zachowania poufności nie odnosi się do informacji, które są 

publicznie dostępne bez naruszania zobowiązania do zachowania poufności oraz informacji 

ujawnionych za uprzednią pisemną zgodą Strony. Strona może, na żądanie właściwego sądu, 

organu administracyjnego lub innego upoważnionego podmiotu, udostępnić informacje, o których 

mowa powyżej, w zakresie wskazanym w takim żądaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa bez konieczności uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Strona 

zobowiązana jest do uprzedniego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu z takim żądaniem 

przez określony podmiot. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku i/lub obrazu podczas prowadzonych 

spotkań. Zamawiający sporządzi uproszczony protokół ze spotkań. 

6. W ramach prowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych dopuszcza się przekazywanie 

materiałów, informacji, treści związanych z przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych przy 

użyciu narzędzi elektronicznych. 

7. Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych nie otrzymują wynagrodzenia ani jakiejkolwiek formy 

zwrotu kosztów uczestnictwa. 

8. Podmioty uczestniczące we wstępnych konsultacjach rynkowych wyrażają nieodwołalną i 

bezwarunkową zgodę na wykorzystanie informacji przez nie dostarczonych (z zastrzeżeniem pkt. 

4), w celu przygotowania zakresu zadań, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, a także 

warunków umowy zamówienia publicznego dotyczącego wyboru Wykonawcy planowanego 

postępowania. 

9. Zamawiający przeprowadzi wstępne konsultacje rynkowe  ze wszystkimi Podmiotami jednocześnie, 

który zostanie dopuszczony do konsultacji. Przewidywany czas konsultacji rynkowych z podmiotami 

wynosi 3-4 godziny. 
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10. Zamawiający niezwłocznie poinformuje podmioty uczestniczące we wstępnych konsultacjach 

rynkowych, o ich zakończeniu. 

11. Udział w konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się o jakiekolwiek zamówienia 

publiczne w przyszłości, w tym udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

dotyczącego wyboru Wykonawcy postępowania, o którym mowa w pkt III.1 powyżej. 

12. Zamawiający nie ma obowiązku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po 

przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych. 

13.  Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych nie stanowi propozycji złożenia oferty w 

rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy. 

 

 

V.  WARUNKI UDZIAŁU 

1. Podmioty zainteresowane uczestnictwem we wstępnych konsultacjach rynkowych są zobowiązane 

dostarczyć: wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych 

zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz oświadczenie o zachowaniu poufności zgodnie z załącznikiem 

nr 2. 

2. Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać do osoby kontaktowej do dnia 22 lutego  

2023 r. 

3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z uczestnikiem wstępnych  konsultacji 

rynkowych lub jego pełnomocnikiem. 

4. Wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa w konsultacjach rynkowych (załącznik nr 1) musi być 

sporządzony w formie elektronicznej w języku polskim, opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, oraz musi zawierać w 

szczególności następujące dane: 

a) nazwę / imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu, 

b) adres podmiotu, 

c)  adres e-mail, 

d)   numer telefonu, 

e) pozostałe dane wskazane w załączniku nr 1. 

5. Dokumenty (inne niż wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach 

rynkowych oraz załącznik nr 1) sporządzone w języku obcym muszą mieć dołączone tłumaczenie 

na język polski. 

6.  Każdy podmiot zainteresowany uczestnictwem we wstępnych konsultacjach rynkowych może 

złożyć wyłącznie jeden wniosek. 
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7.  W przypadku, gdy podmiot wnioskujący o dopuszczenie do uczestnictwa we wstępnych 

konsultacjach rynkowych nie dołączył w określonym przez Zamawiającego terminie wymaganych 

dokumentów, Zamawiający ma prawo wezwać taki podmiot do uzupełnienia niezbędnych 

dokumentów przed przystąpieniem do spotkań w ramach wstępnych konsultacji rynkowych. 

Nieuzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie skutkowało 

niedopuszczeniem tego podmiotu do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych. 

8. Wnioski o dopuszczenie do wstępnych konsultacji rynkowych można składać droga elektroniczną 

na adres: dzp@frse.org.pl  

9. Zamawiający zaprosi do wstępnych konsultacji rynkowych podmioty, które złożą w terminie 

prawidłowe dokumenty wskazane w pkt V.1 powyżej. 

10. Zaproszenie do wstępnych konsultacji rynkowych zostanie przesłane na adres e-mail wskazany we 

wniosku o dopuszczenie do wstępnych konsultacji rynkowych.  

11. Konsultacje z Uczestnikami odbędą się w dniu 24 lutego 2023 r. – z zastrzeżeniem możliwości 

zmiany terminu, w tym wydłużenia terminu. Spotkania odbędą się w siedzibie FRSE tj. Al. 

Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa. Dokładna godzina konsultacji zostanie podana w 

zaproszeniu 

12. Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidziany jest na dzień 24 lutego ] 2023 

roku. 
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