
 

 

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

na organizację i przeprowadzenie szkolenia online z trenerem na żywo dla pracowników Ośrodka 

Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego z zakresu: 

 Zarządzanie procesami w organizacji 

 

Cel szkolenia: poznanie oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej zarządzania 

procesami w organizacji. 

 

1. Czas trwania  

Na przeprowadzenie szkolenia online przewidziano łącznie 16h szkoleniowych, 4 bloki tematyczne 

trwające po 4 godziny, odbywające się w czterech różnych dniach miesiąca listopada. Zamawiający 

informuje, że dni szkoleń zostaną uzgodnione z Wykonawcą, nie muszą mieścić się w jednym tygodniu 

kalendarzowym 

 

2. Szkolenie będzie dotyczyło następujących zagadnień  

 

BLOK I: Zarządzanie procesowe 

1. Strategiczny kontekst zarządzania procesowego 

 Wprowadzenie do zarządzania procesowego – z czego procesy wynikają i jaka powinna być 

ich funkcja (Strategia  model biznesowy i operacyjny  procesy  portfele projektów, 

programy i projekty) 

 cele wdrożenia zarządzania procesowego, w tym cele i oczekiwane rezultaty w OPI  PIB 

 Kluczowi interesariusze zarządzania procesowego 

 Zalety i wady zarządzania procesowego w organizacji 

 Pułapki zarządzania procesowego 

2. Model biznesowy i operacyjny, a identyfikacja i priorytetyzacja procesów 

 punkty styku i konflikty między procesami 

 właścicielstwo procesów  

3. Dyskusja i przykłady na bazie OPI  PIB 
 

BLOK II: Wdrożenie procesów 

1. Wdrożenie procesów: 

 Role w procesie wdrażania procesów: Zarząd, PMO, Właściciele procesów, Eksperci 

procesowi – uprawnienia i obowiązki 



 

 

 Główne działania i elementy wdrożenia procesów 

 Czynniki sukcesu wdrożenia zarządzania procesowego 

 Harmonogram i plan wdrożenia 

2. Dyskusja i przykłady na bazie OPI  PIB 
 

BLOK III: Prezentacja teoretyczna 

1. Prezentacja teoretyczna: 

 Notacja BPMN 

 Mapa procesów 

 Poziom szczegółowości 

 Dokumentacja pomocnicza 

 Pytania i odpowiedzi w kontekście OPI  PIB 

 

BLOK IV: Zarządzanie procesowe w praktyce 

1. Efektywność i optymalizacja procesów: 

 mierniki efektywności procesów 

 monitorowania efektywności 

 aktualizacje procesów – PDCA 

 doskonalenie procesów 

 Dyskusja i przykłady na bazie OPI  PIB 

2. Podsumowanie warsztatów 
 

3. Warunki realizacji:  

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trenera, który posiada odpowiednie doświadczenie 

oraz kwalifikacje w prowadzeniu szkoleń, 

 Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie w wersji online (uczestnicy mają stały 

kontakt z trenerem i innymi uczestnikami podczas szkolenia, możliwość rozmowy audio 

pomiędzy trenerem i uczestnikami oraz dostęp dla wszystkich do chata online) – dostęp w 

czasie rzeczywistym,  

 Obraz video – wszyscy uczestnicy widzą trenera, trener nie musi widzieć uczestników, 

szkolenie prowadzone w formie wideokonferencji - w trakcie szkolenia możliwość zadawania 

pytań 

 Szkolenie dedykowane tylko dla pracowników OPI PIB, instrukcja dołączenia/ uczestnictwa 
przesłana na adres uczestników przed szkoleniem, 

 Certyfikat ukończenia warsztatów – wersja papierowa dla każdego uczestnika, przesłany na 

adres Zamawiającego po szkoleniu. 

 Liczba uczestników: 

o 1 grupa szkoleniowa (grupa min. 3 max. 5 osób)  

4. Termin realizacji – do uzgodnienia konkretne daty w listopadzie 2020 r. –  termin do uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

 



 

 

5. Termin składania ofert: do 3 listopada do godz. 11:00 

 
 

6. Kryteria oceny ofert: 

a) Cena – 100 %, punkty zostaną przyznane zgodnie z wzorem: 

 

Cena brutto oferty najtańszej  

      x 100 = liczba punktów 

Cena brutto oferty badanej 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu: Za spełniających warunek posiadania niezbędnej zdolności 

technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że skierują do realizacji 

zamówienia osobę - trenera, który posiada certyfikat IPMA na poziomie A 

 

8. Miejsce złożenia ofert: Wypełniony formularz oferty proszę przesłać na adres e-mail: 

magdalena.antoszewska@opi.org.pl 

 

9. Osoba upoważniona do kontaktu: Magdalena Antoszewska, adres e-mail: 

magdalena.antoszewska@opi.org.pl 

 

10. Sposób kalkulacji ceny: cena łączna netto/brutto, za przeprowadzenie szkolenia, obejmująca wszelkie 

koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający oświadcza, że usługa będąca przedmiotem 

zamówienia ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest 

finansowana w całości ze środków publicznych,  

w związku z czym podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 

 

11. Rażąco niska cena:  

 jeżeli zaoferowana cena wydaje się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, 

 obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

Wykonawcy, 

 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę. 

 

12. Poprawianie błędów. Zamawiający ma prawo do poprawiania w ofercie:  

 oczywistych omyłek pisarskich,  

 oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 



 

 

 innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona.  

 

13. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do 

uzupełnienia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. Brak 

uzupełnienia przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty.  

 

14. Unieważnienie postepowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez 

dokonania wyboru oferty w sytuacjach, gdy:  

 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,  

 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty,  

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,  

 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, 

 Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty także wówczas, gdy 

zaistnieją okoliczności inne niż wymienione powyżej bez podawania przyczyny. Zamawiający 

zawiadomi drogą mailową Wykonawców o zamknięciu postepowania.  

  

15. Warunki organizacyjne -. Zapłata za szkolenie nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT po szkoleniu. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń. Program szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 

16. Informacja o przetwarzaniu danych  
 

 
Zamawiający realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (dalej: RODO) informuje, że w związku z ogłoszeniem o planowanym zamówieniu dotyczącym usługi 
szkoleniowej dot. zarządzania procesami w organizacji oraz prowadzonym w tym celu wyborem wykonawcy: 

 
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO danych osobowych, przekazanych przez oferentów  

w przesłanych ofertach jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z 

siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 188b. Kontakt z administratorem jest możliwy za 

pośrednictwem adresu e-mail: opi@opi.org.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach dotyczących 

danych osobowych lub realizacji praw osób których dane dotyczą jest możliwy za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@opi.org.pl . 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:  

a) wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszonym zamówieniem publicznym, 

b) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

c) archiwalnych, 

4. Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych powyżej celów 

jest:  

mailto:opi@opi.org.pl
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a) w przypadku celu określonego w pkt 3a), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych i wewnętrznych regulaminów 

wydanych na tej podstawie, 

b) w przypadku celu określonego w pkt.3 b), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.  przetwarzanie jest niezbędne 

dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora, które przejawiają się w ewentualnym 

ustaleniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń mogących powstać w związku z ogłoszeniem o 

planowanym zamówieniu i wyboru najkorzystniejszej oferty, 

c) w przypadku celu określonego w pkt 3c), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Odbiorcami danych osobowych są usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy, którym przekazano 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, na 

podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i 

doradcze. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a) 4 lat od momentu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, 

b) w przypadku realizacji roszczeń przysługujących oferentom w związku z wyborem wykonawcy 

dane będą przetwarzane do wyczerpania przysługujących stronom środków ochrony prawnej, 

c) w celach archiwalnych wieczyście zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez 

przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 

RODO), przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, 

wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu lub jego zakończenia. W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych, 

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 

RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania 

danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

c) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych 

przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), 

d) prawa, o których mowa w art. 17 i 22 RODO ze względu na brak spełnienia określonych w nich 

przesłanek w prowadzonym postępowaniu na wybór najlepszej oferty nie będą realizowane. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w wyborze najkorzystniejszej 

oferty na realizację zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem udziału 

w postępowaniu ofertowym i oceny złożonej oferty oraz zawarcia umowy na realizację zamówienia. 

 


