
 
 

ROZEZNANIE RYNKU NA DOSTAWĘ  TESTÓW OSOBOWOŚCI  DLA UCZNIÓW  
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie 

z dnia 30.06.2021  
 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie jako partner w projekcie „Program rozwoju 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie – II edycja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/19 
zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku   
 
Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

. 
1. ZAPYTUJĄCY 

 

 

Zapytujący: 

Nazwa Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie 

Forma prawna Jednostka Budżetowa 

Numer REGON 000096483 

Numer NIP 832 10 38 950 

 

Dane teleadresowe  Zapytującego: 

Adres siedziby Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie 

E-mail zsrlut-sekretariat@wp.pl 

Tel. 43 8714047 

Godziny pracy 7:00-15:00 

 

Dane biura projektu/dane do kontaktu Zapytującego   

 

Adres do korespondencji Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie 

E-mail zsrlut@wp.pl 

Tel.  43 8714047 

Godziny pracy 8:00-16:00 

Osoba do kontaktu 

(przedstawiciel Zamawiającego 

Dyrektor Robert Majchrowicz 

 
2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU (ZAMÓWIENIA)   
 

L.p. Przedmiot Opis przedmiotu (specyfikacja) 

1. Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu 
projektu pt. „Program rozwoju Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Lututowie – II edycja” o nr 
RPLD.11.03.01-10-0038/19 współfinansowanego ze środków 



 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. 

2. Określenie przedmiotu 
rozeznania   

Przedmiotem rozeznania rynku jest dostarczenie  80  testów 
osobowości - skomputeryzowanych zestawów diagnostyczno 
– psychologicznych.  

Testy muszą uwzględnić możliwość elektronicznego 
generowania raportów dla klienta oraz  zapewnić pożądany 
wgląd w cechy osobowości badanych kandydatów w 
odniesieniu do ich aktywności zawodowej. Zestaw winien 
umożliwić dowolną konfigurację testów, zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami badanych osób. 

Przedmiotowe testy osobowości powinny badać takie cechy 
jak: 

a) nastawienie do pracy, działanie/myślenie - diagnoza 
preferowanego stylu funkcjonowania, podejmowania 
decyzji, rozwiązywania problemów, 

b) asertywność - diagnoza stopnia ważności, jaki dana 
osoba przywiązuje do własnych przekonań i 
interesów, 

c) stabilność emocjonalna, 
d) umiejętności interpersonalne - diagnoza stopnia 

ukierunkowania na wzajemne relacje, poziom 
zaufania, tolerancji, sympatii wobec innych oraz 
zainteresowania ich potrzebami i motywami 
postępowania; określenie umiejętności społecznych w 
zakresie nawiązywania kontaktów, swobody 
poruszania się między ludźmi w różnych sytuacjach 
społecznych, stopień ekstrawersji/ introwersji, 

e) umiejętności kierownicze - diagnoza potrzeby 
wywierania wpływu na ludzi i przebieg wydarzeń oraz 
zainteresowanie pełnieniem ról kierowniczych w 
grupie. 

f) motywacja osiągnięć - diagnoza ukierunkowania na 
wynik, potrzeby osiągania sukcesów i wysokich 
rezultatów;  

g) umiejscowienie kontroli - diagnoza stopnia, w jakim 
człowiek przypisuje wyniki pracy czynnikom 
wewnętrznym (własnym możliwościom)  oraz 
czynnikom zewnętrznym (szczęściu lub zachowaniu 
innych). 

 Okres realizacji dostawy do 10 dni roboczych od podpisania 
umowy.  

 
3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)  



 
 

3.1 Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do 
niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne środki 
techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz dodatkowo 
potencjał osobowy i finansowy (jeżeli nie jest osobą fizyczną która samodzielnie 
wykonywać będzie zamówienie) 

3.2 Wykonawca powinien spełniać  łącznie następujące warunki: 
Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do 
niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne środki 
techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy 
i finansowy.  

3.3 W rozeznaniu rynku nie mogą brać udziału:  

Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i 
doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić 
poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia  

 
4. ODPOWIEDZI NA ROZEZNANIE – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE  
 
Odpowiedź na niniejsze rozeznanie uprzejmie prosimy przesyłać do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Lututowie drogą elektroniczną na adres e-mail Zapytującego tj. zsrlut-sekretariat@wp.pl  
lub składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do sekretariatu szkoły pod adresem : Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie ul. Klonowa 3, 98-360 Lututów do dnia 07.07.2021. 
Wyceny powinny być ważne co najmniej do dnia 30.11.2022.  
Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści rozeznanie prosimy  
kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.  
Oferent może złożyć ofertę na minimum jedno całe zadanie w ramach rozeznania. Zamawiający nie 
dopuszcza podziału zadanie na mniejsze części, poprzez np. złożenie oferty na mniejszą liczbę testów. 
  
Zamawiający informuje, iż Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe (rozeznanie 
rynku) ma na celu potwierdzenie, że  usługa lub usługi nim objęte, zostaną wykonana po cenie nie 
wyższej niż cena rynkowa. Zamawiający wybierając oferenta, może a nie musi skorzystać z ofert 
złożonych w odpowiedzi na niniejsze rozeznanie cenowe(rozeznanie rynku).  
 
Załączniki: 
Wycena przedmiotu zamówienia – załącznik 1 
Oświadczenie dane osobowe – załącznik 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik 1. 

 
Dotyczy: ROZEZNANIE RYNKU NA DOSTAWĘ  TESTÓW OSOBOWOŚCI  DLA UCZNIÓW 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie 
z dnia 30.06.2021  

 
 

 
WYCENA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA  (ważna do dnia 30.11.2022) 
 
 
Przedmiot rozeznania zgodnie z podaną specyfikacją w rozeznaniu rynku z dnia 30.06.2021 mogę 
wykonać (dostarczyć) za następującą cenę: 
 

L.p. Nazwa Oferenta oraz dane 
do kontaktu 

Przedmiot Cena brutto za całość 
dostawy w tym za jeden 

test  

1.   
DOSTAWA  TESTÓW 
OSOBOWOŚCI   - 80 szt. 
 

 
 

 
 
Jednocześnie oświadczam, iż spełniam warunki przedstawione w ROZEZNANIE RYNKU NA DOSTAWĘ  
TESTÓW OSOBOWOŚCI  DLA UCZNIÓW Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie 

z dnia 30.06.2021 r.  
 
 
 
 
 
 

…….…………………………………. 
czytelny podpis, miejscowość, data 

 
 

 

 

 

 



 
Załącznik 2        

……………………………………..………………. 

                                                                                                                            Dane Oferenta: 

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 jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Lututowie z siedzibą przy ul. Klonowskiej  3, 98-360 Lututów, reprezentowany 

przez Dyrektora, 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z procedurą rozeznania rynku dot.  ROZEZNANIE RYNKU NA DOSTAWĘ  TESTÓW 
OSOBOWOŚCI  DLA UCZNIÓW Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie z 
dnia  30.06.2021 r., 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 *1;   

• 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.  

 
 

………………………………………….…………………………….. 

 
1 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. 



 
                                                                                                                           Podpis i data: 

 


