
 
 

Katowice, dnia 30.12.2022 r. 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH ZWIĄZANYCH 

Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWANIA 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Fundusz Górnośląski S.A. 

ul. Sokolska 8 

40-086 Katowice 

NIP: 9541024666 

REGON: 272854582 

  

II. ZAKRES KONSULTACJI 

Zamawiający zaprasza do udziału we wstępnych konsultacjach, związanych z przygotowaniem postępowania na 

opracowanie koncepcji, realizację i wdrożenie aplikacji generującej modele internacjonalizacji w środowisku 

informatycznym umożliwiającym przetwarzanie danych, dokonywanie obliczeń ekonometrycznych i 

statystycznych na potrzeby projektu, związane z analizą rynków zagranicznych. 

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „InterSilesia - Modelowanie działalności eksportowej 
przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” współfinansowanego przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie 
gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP.  

III. Cel: wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego w procesie 
internacjonalizacji poprzez utworzenie modeli, schematów rozwiązań i zestawów narzędzi w celu zwiększenia 
innowacyjności, a co za tym idzie efektywności do wzmocnienia potencjału w wychodzeniu na zewnętrzne rynki. 
 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia będzie zakup usług w poniższych zakresach: 

1. Zaprojektowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej i przetestowanie użyteczności zaprojektowanej 
aplikacji. 

2. Zakup dostępu do wybranych baz danych. 
3. Wykonanie oprogramowania. 
4. Przeniesienie praw autorskich i majątkowych, praw pokrewnych związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 
5. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dla Zamawiającego. 
6. Usługa opieki gwarancyjno-serwisowej. 
7. Usługa wsparcia technicznego. 

 

Celem przeprowadzenia wstępnych konsultacji jest uzyskanie informacji oraz doradztwo w zakresie niezbędnym 
do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, a także dokumentacji postępowania z zachowaniem zasady 
uczciwej konkurencji i przejrzystości. 
 

V. TERMIN ZGŁOSZEŃ 

Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach proszone są o kontakt do dnia 10.01.2023 r. za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres m.kukwa@fgsa.eu lub nr tel. 32/ 723 31 10 w. 453.   
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VI. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 „RODO”), 

Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych osób podanych w związku z udziałem w postępowaniu jest Fundusz 

Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować mailowo pod adresem: dane.osobowe@fgsa.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Dane osobowe podane w związku z udziałem w konsultacjach przetwarzane będą przez Administratora 

w celu: 

a. przeprowadzenia wstępnych konsultacji związanych z przygotowaniem postępowania, co stanowi 

realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

b. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Funduszu Górnośląskim S.A. w związku z realizacją 

projektu, wynikających z przepisów prawa regulujących zasady realizacji projektów współfinansowanych 

ze środków Unijnych [art.6 ust.1 lit. c) RODO]; 

c. przeniesienia danych do archiwum, przeprowadzenia audytów, kontroli lub postępowań wyjaśniających, 

co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora – podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. f RODO. 

4. Osobom, których dane podano w związku z udziałem w konsultacjach przysługuje prawo do wyrażenia 

sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Przestaniemy przetwarzać 

dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób, których dane 

dotyczą lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami. 

5. Dane osobowe podane w związku z udziałem w konsultacjach będą przechowywane przez okres trwałości 

projekty, chyba, że przepisy prawa, w tym Unii Europejskiej, przewidują inny okres przechowywania. 

6. Dane osobowe podane w związku z udziałem w konsultacjach mogą zostać udostępniane przez 

Administratora obsłudze prawnej, informatycznej oraz podmiotom archiwizującym dokumenty. Dane 

osobowe mogą być również przekazywane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, w tym na 

podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. 

7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym wydania 

ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz 

prawo do przenoszenia danych. 

8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 

uznania, że przetwarzanie ich danych przez Zamawiającego narusza przepisy RODO. 

9. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

10. Podmiot zgłaszający chęć udziału w konsultacjach zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego 

przedstawiciele i pracownicy oraz pozostałe osoby, których dane otrzymał Administrator w związku 

z udziałem w konsultacjach zapoznali się z informacjami, o których mowa powyżej. 

 
    

 

 


