
 

 

Opole, 02.12.2022 r. 
Akademia Nauk Stosowany  
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 
ul. Niedziałkowskiego 18 
45-085 Opole 
 

ROZEZNANIE RYNKU 1/2022/NYSA 
 

„Pierwszy krok do zatrudnienia” w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i 
współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. 
 
W związku z realizacją  projektu „Pierwszy krok do zatrudnienia”, Akademia Nauk Stosowanych 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, kierując się zasadą efektywnego zarządzania i 
wydatkowania finansami, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w oparciu o 
procedurę rozeznania rynku na usługę: 
 
OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA 
W związku z realizacją projektu poszukujemy osób do pełnienia funkcji ANIMTORA / OPIEKUNA osób 
zależnych do 7 r.ż., na czas uczestnictwa prawnych opiekunek w zajęciach zaplanowanych w ramach 
projektu w miejscowości Nysa. 
Przewiduje się sprawowanie opieki nad ok 20 osobami zależnymi do 20 r.ż. w sali w miejscowości 
Nysa udostępnionej przez Zamawiającego. Dokładny adres zostanie przekazany w późniejszym 
terminie. 
Do zadań ANIMATORA / OPIEKUNA należeć będzie: 

 pełnienie opieki nad osobami zależnymi  do 7 r.ż. w trakcie wszystkich zaplanowanych dla 
uczestniczek projektu zajęć, łącznie  ok. 330 h (liczba godzin może ulec zmianie) 
 ok 200 h (liczba godzin może ulec zmianie), podczas zajęć szkoleniowych zaplanowanych 

do realizacji od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00 – grupa ok. 20 osób 
zależnych do 7 r.ż.; 

 ok 130 h (liczba godzin może ulec zmianie), podczas rozmów diagnostycznych, 
walidacyjnych w weekendy, tj. sobota i niedziela lub w tygodniu po około 8h pracy oraz 
podczas spotkań indywidualnych uczestniczek projektu z psychologiem i doradcą 
prawnym; - grupa ok 2-10 osób; 

 
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie ze stawką godzinową (liczba godzin zależna od możliwości 
kandydata/kandydatki), rozliczenie miesięczne. 
 

 
TERMIN  REALIZACJI 
Planowany okres zaangażowania: Planowane rozpoczęcie zaangażowania: grudzień 2022 r. 
szacowane zakończenie zaangażowania: marzec 2023 r. przy czym jest to pełny okres planowanego 
zaangażowania na danym stanowisku.  
 
Pierwsze spotkania diagnostyczne dla uczestniczek zaplanowano w dniach 10-11.12.2022 (termin 
może ulec zmianie). 
Kolejne zaplanowane terminy to początek szkoleń dla pierwszej grupy zaplanowany od 09.01.2023 
2022 (termin może ulec zmianie). 
Początek zajęć dla kolejnej grupy zaplanowano na 16.01.20232022 (termin może ulec zmianie). 



        

 

WARUNKI UDZIAŁU: 
Kandydatki/Kandydaci na stanowisko ASYSTENT / OPIEKUN osób zależnych do 7 r.ż. powinni spełniać 
następujące wymagania: 

 wykształcenie umożliwiające sprawowanie opieki nad osobami do 7 r.ż., tj. wykształcenie w 
zakresie pedagogiki (co najmniej licencjat) lub studia podyplomowe pedagogiczne; 

 umiejętność pracy i organizowania czasu dzieciom do 7 r.ż. 
 
Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem 
(Zamawiającym) lub osobami. upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 
(Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

Brak pozostawania z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Zamawiającego przy wyborze. 

INFORMACJE DODATKOWE  
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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
- administratorem Pani/Pana danych osobowych Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f RODO w celu 
związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym prowadzonym w trybie zgodnym z zasadą 
konkurencyjności;  
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, organy uprawnione do kontroli projektów 
współfinansowanych ze środków unijnych oraz pomioty takie jak: firma dokonująca rozliczeń 
niniejszego projektu, biuro rachunkowe, biuro doradztwa podatkowego, kancelaria prawna .  
- Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu na potrzeby którego toczy 
się niniejsze postępowanie ofertowe, będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia publikacji 
niniejszego zapytania ofertowego.;  
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020”, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 



 

 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020”; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
- posiada Pani/Pan:  
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;  
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
- nie przysługuje Pani/Panu:  
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
- 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.  
- Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania  
- udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z „Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
- **Wyjaśnienie: 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.  
 

Oferta 
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej, w tym wypadku konieczne jest wskazanie ilości godzin 
możliwej do realizacji wraz z terminami przy czym minimalna oferowana liczba godzin to 4. 

Wraz z ofertą cenową prosimy zawrzeć w wiadomości oświadczenie o posiadaniu odpowiednich 
uprawnień do opieki nad osobami zależnymi do 7 r.ż. 

Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do 
przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia. 

Oferty cenowe, tj. stawkę brutto za godzinę pracy wraz z informacją nt. dostępnych terminów proszę 
wysyłać na adres mailowy: przetargi@poczta.wszia.opole.pl 

lub 

na adres siedziby uczelni: 
Akademia Nauk Stosowany  
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 
ul. Niedziałkowskiego 18 
45-085 Opole 
 
Oferty proszę przesłać do dnia 09.12.2022 do godziny 12:00. 


