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REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI GENERATOR OFERT 

Słownik 

Nabór - ogłoszenie o rozpoczęciu realizacji działań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami  

za granicą, 

Organizacja - zgodnie z § 3 uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 roku w 

sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą 

Prezydium Senatu, zleca realizację zadań i przyznaje dotację na ich wykonanie wyłącznie 

zarejestrowanym  

w Polsce podmiotom wymienionym w art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688 j.t.), 

Użytkownik – osoba uprawniona do korzystania z aplikacji, 

Oferent - organizacja składająca ofertę, 

Referent – pracownik Biura Polonijnego Kancelarii Senatu, 

Oferta - zestaw dokumentów na realizację zadania. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do  

ZARZĄDZENIA NR 11 SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru 

oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz 

trybu postępowania Kancelarii Senatu w sprawach dotyczących zlecania tych zadań, 

Aplikacja – aplikacja Generator Ofert. 

Profil zaufany - bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach 

elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. 

Podpis kwalifikowany - podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego 

urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym 

certyfikacie podpisu elektronicznego. 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Kancelaria Senatu wykonuje zadania organizacyjnotechniczne związane z działalnością 

Senatu i jego organów oraz udziela pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu 

senatorskiego (Art. 97, Regulamin Senatu). 

2. Kancelarią Senatu kieruje Szef Kancelarii Senatu. Szef Kancelarii Senatu jest zwierzchnikiem 

służbowym wszystkich pracowników Kancelarii Senatu.  (Art. 99, Regulamin Senatu). 
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3. Do zakresu działania Kancelarii Senatu należy między innymi obsługa procesu 

podejmowania decyzji w sprawie zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią  

i Polakami za granicą oraz rozliczania dotacji na realizację tych zadań, a także kontrola ich 

wykonania.  (Art. 98, Regulamin Senatu). 

4. W celu wsparcia realizacji zadań wskazanych w pkt. 3 Kancelaria Senatu udostępnia 

aplikację Generator Ofert. 

5. Do korzystania z aplikacji Generator Ofert niezbędne jest połączenie z siecią Internet oraz 

przeglądarka internetowa z włączoną obsługą technologii Java Script oraz cookies. 

§ 2 

Użytkownicy aplikacji 

1. Udział w naborze może wziąć Organizacja spełniająca kryteria określone w § 3 uchwały nr 8 

Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 roku w sprawie zasad zlecania zadań 

publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Prezydium Senatu, zleca 

realizację zadań i przyznaje dotację na ich wykonanie wyłącznie zarejestrowanym w Polsce 

podmiotom wymienionym w art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688 j.t.). 

2. Do prawidłowego złożenia oferty obowiązkowe jest posiadanie konta w aplikacji Generator 

Ofert, dostępnym pod adresem: https://generator.senat.gov.pl oraz posiadanie przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji podpisu kwalifikowanego 

lub profilu zaufanego.  

3. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Generator Ofert, organizacja dokonuje zgłoszenia 

użytkowników – osób uprawnionych do pracy w aplikacji Generator Ofert w ramach 

organizacji. Zgłoszenie odbywa się drogą mailową na adres dotacje@senat.gov.pl. 

Wiadomość mailowa zawierać powinna skan pisma, w którym osoby upoważnione do 

działania w imieniu organizacji wskazują użytkowników uprawnionych do korzystania  

z aplikacji. Pismo powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres mailowy użytkownika.  

4. Organizacja jest zobowiązana do niezwłocznego informowania drogą mailową na adres 

dotacje@senat.gov.pl Kancelarii Senatu o zmianach w zakresie osób uprawnionych, 

będących użytkownikami aplikacji.  

5. Organizacja może posiadać nieograniczoną liczbę użytkowników. 

6. Dane rejestrowe organizacji pobrane z rejestru publicznego są wyłącznie do odczytu. 

Organizacja dołoży wszelkich starań, by dane w publicznych rejestrach były aktualne.  

7. Konta zakładane są samodzielnie przez użytkowników. W celu założenia konta należy podać: 

adres email, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz hasło, jak również wskazać 

przynajmniej jedną organizację, którą się reprezentuje. Wskazanie organizacji odbywa się 

https://generator.senat.gov.pl/
mailto:dotacje@senat.gov.pl
mailto:dotacje@senat.gov.pl
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poprzez podanie jej identyfikatora (numer: KRS, REGON lub NIP). Podczas rejestrowania 

organizacji należy podać następujące informacje:  

• Nazwę  organizacji, 

• Dane adresowe rejestrowe,   

• Dane adresowe do korespondencji, 

• Formę prawna,   

• Statut (załączony plik),   

• Adres e-mail (dla organizacji),   

• Numer rachunku bankowego,   

• Dane osób uprawnionych do zawierania umów,   

• Datę powstania i zarejestrowania organizacji oraz datę rozpoczęcia działalności na 

rzecz Polonii,   

• Biogram organizacji (krótki opis),   

• Władze organizacji z przypisaniem funkcji. 

8. Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub 

znaki specjalne. 

9. Samodzielna rejestracja użytkowników zakłada unikalność adresów email oraz uznanie,  

że potwierdzenie założenia konta przez adresata wiadomości wysłanej na adres podany  

w toku rejestracji, wystarczy do założenia konta. 

10. O udzieleniu dostępu do aplikacji Generator Ofert (aktywacji konta) decydują pracownicy 

Biura Polonijnego, dokonujący weryfikacji użytkowników będących przedstawicielami 

poszczególnych organizacji, na postawie wcześniejszego zgłoszenia użytkowników przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w danej organizacji. Skan zgłoszenia 

należy wysłać na adres email dotacje@senat.gov.pl. 

11. Identyfikatorem unikalnym (loginem) umożliwiającym zalogowanie się do systemu jest 

adres email podany w procesie rejestracji. 

12. Użytkownik może modyfikować wszystkie swoje dane z wyłączeniem adresu email. 

§ 3 

Nabór ofert 

1. Każdy nabór rozpoczyna publikacja ogłoszenia na stronie internetowej Senatu RP oraz 

publikacja naboru w aplikacji Generator Ofert. 

2. Częścią ogłoszenia jest kalendarium naboru ofert w podziale na kierunki działania, 

określone w uchwale nr 49 Prezydium Senatu z dnia 30 sierpnia 2019 roku.  

mailto:dotacje@senat.gov.pl
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3. Przed przystąpieniem do złożenia oferty Użytkownik powinien zapoznać się z przykładowo 

wypełnioną ofertą, najczęściej zadawanymi pytaniami oraz aktami prawnymi regulującymi 

procedurę zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za Granicą, dostępnymi 

na stronie internetowej Senatu w zakładce Opieka Senatu nad Polonią.  

4. W celu złożenia oferty Użytkownik musi wybrać aktywny Nabór z dostępnej listy. 

5. Wzór oferty stanowi załącznik do ZARZĄDZENIA NR 11 SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 

29 września 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki 

nad Polonią i Polakami za granicą oraz trybu postępowania Kancelarii Senatu w sprawach 

dotyczących zlecania tych zadań. 

6. Oferta przed złożeniem jest widoczna i dostępna do edycji tylko dla użytkownika.  

7. Oferta może być edytowana do momentu jej zatwierdzenia. Po jej zatwierdzeniu możliwe 

jest wyłącznie jej przeglądanie. 

8. W celu podpisania oferty należy wygenerować plik oferty w zakładce PODPIS. Zatwierdzona 

oferta powinna zostać podpisana zgodnie z reprezentacją organizacji za pomocą profilu 

zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Po podpisaniu oferty, ofertę można wysłać.  

9. Za czas złożenia oferty przyjmuje się moment wysłania oferty przez użytkownika. 

10. Oferenci, którzy złożą ofertę w terminie określonym w naborze, informowani są przez Biuro 

Polonijne o stwierdzeniu w ofercie ewentualnych błędów i uchybień formalnych (status 

błędna) bądź o braku uchybień (status dopuszczona).  

11. Pismo w sprawie uchybień w ofercie wysyłane jest za pośrednictwem Generatora Ofert. 

12. Oferenci zobowiązani są do poprawienia oferty w terminie 7 dni od daty pierwszego 

pobrania pisma w sprawie uchybień w Generatorze Ofert  

13. Oferta o statusie „błędna” posiada przycisk „Stwórz zamienną”, który pozwala na 

wygenerowanie oferty zamiennej. Ofertę zamienną należy również zatwierdzić, podpisać i 

złożyć. Złożenie oferty poprawionej powoduje zapisanie nowej oferty i oznaczenie jej literą 

„Z” i statusem „zamienna”. 

14. Po przeprowadzeniu procedury zlecania zadań, oferent, który otrzymał dotację zobowiązany 

jest w terminie określonym przez Biuro Polonijne do przesłania aktualizacji oferty do kwoty 

otrzymanej dotacji. Przesłana aktualizacja zapisywana jest w aplikacji jako nowa oferta  

i oznaczona literą „A”.   

15. Generator Ofert kontroluje maksymalną wielkość oraz formaty plików stanowiących 

załączniki. Dodane do oferty załączniki wymagają uzupełnienia metadanych. Maksymalny 

rozmiar plików załączonych do Oferty (w tym również sprawozdania) nie może przekroczyć 

500 MB, przy czym wielkość jednego załącznika nie może przekroczyć 50 MB. 
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 § 4 

Status ofert 

1. W zakładce OFERTY znajdują się wszystkie oferty zapisane przez użytkowników danego 

Oferenta wraz ze statusem.  

2. Po wprowadzeniu danych do oferty, oferta otrzymuje status „W PRZYGOTOWANIU”. 

3. Po zatwierdzenie oferta otrzymuje status „GOTOWA DO PODISU”. 

4. Po podpisaniu oferta otrzymuje status „GOTOWA DO ZŁOŻENIA”. 

5. Po złożeniu oferty, oferta otrzymuje status „ZŁOŻONA”, taka oferta ma nadany kolejny numer  

w danym naborze. 

6. Oferta, która została oceniona pod względem rachunkowym i formalnym otrzymuje status: 

„DOPUSZCZONA” – oferta bez błędów; 

„BŁĘDNA” – oferta zawiera uchybienia formalne lub rachunkowe. 

7. Po wysłaniu oferty poprawionej, oferta otrzymuje status „ZAMIENNA”. 

8. Oferta zamienna, która została oceniona pod względem rachunkowym i formalnym otrzymuje 

status: 

„DOPUSZCZONA” – oferta bez błędów; 

„ODRZUCONA” – oferta zawiera uchybienia formalne lub rachunkowe i pozostaje bez 

rozpatrzenia. 

9. Oferta, która została poddana procedurze, otrzymuje status: 

„AKCEPTACJA” – w przypadku przyznania dotacji; 

„BRAK DOTACJI” – w przypadku nieprzyznania dotacji. 

10. Oferta, którą Oferent wycofał, otrzymuje status „WYCOFANA”. 

 

§ 5 

Status aktualizacji ofert 

1. W zakładce OFERTY znajdują się wszystkie aktualizacje oferty zapisane przez użytkowników 

danego Oferenta wraz ze statusem. Kolejne aktualizacje otrzymują kolejne litery w nazwie oferty 

(„A”, „B”…) 

2. Po wprowadzeniu danych do oferty, aktualizacja oferty otrzymuje status „W PRZYGOTOWANIU”. 

Jest dostępna do edycji dla użytkownika. 

3. Po złożeniu aktualizacji oferty, aktualizacja oferty otrzymuje status „ZŁOŻONA”. Jest możliwa do 

edycji przez referenta. 

4. Aktualizacja oferty, która zawiera błędy i została zwrócona otrzymuje ponownie status: „W 

PRZYGOTOWANIU”. Jest możliwa do edycji przez użytkownika. 
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5. Po wysłaniu poprawionej aktualizacji oferty, aktualizacja oferty otrzymuje status „ZŁOŻONA”. 

Jest możliwa do edycji dla referenta. 

6. Aktualizacja oferty, która została podpisana przez oferenta, otrzymuje status „ZATWIERDZONA”. 

W przypadku, gdy w procesie rozpatrzenia aktualizacji kwota dotacji ulegnie zwiększeniu bądź 

zmniejszeniu, w momencie zatwierdzenia aktualizacji, w jej statusie pojawi się kwota, o która 

dotacja została zwiększona bądź zmniejszona w stosunku do zawartej umowy.  

7. Oferta posiadająca status „ZATWIERDZONA” posiada przycisk „AKTUALIZUJ”, za pomocą 

którego możliwe jest złożenie kolejnej aktualizacji oferty.  

8. Oferta o statusie „BRAK DOTACJI” – to aktualizacja oferty, w której wnioskowano o zwiększenie 

dotacji, ale dotacja nie została przyznana. 

9. Oferta o statusie „REZYGNACJA” występuje w przypadku, gdy Oferent zrezygnował z realizacji 

zadania na etapie zawarcia umowy.  

 

§ 6 

Status sprawozdania 

1. W zakładce SPRAWOZDANIA znajdują się wszystkie aktualizacje oferty zatwierdzone przez 

referenta. Kolejne aktualizacje otrzymują kolejne litery w nazwie oferty („A”, „B”…). Do ostatniej 

zatwierdzonej aktualizacji danej oferty można złożyć sprawozdanie.  

2. Po wprowadzeniu danych do formularza sprawozdania, sprawozdanie otrzymuje status  

„W PRZYGOTOWANIU”. Jest dostępne do edycji dla użytkownika. 

3. Po złożeniu sprawozdania, sprawozdanie otrzymuje status „ZŁOŻONE”. Jest możliwe do edycji 

przez referenta. 

4. sprawozdanie, które zawiera błędy otrzymuje status: „WYMAGA KOREKTY”/”UWAGI”.  

5. Po wysłaniu korekty sprawozdania, sprawozdanie otrzymuje status „ZŁOŻONE”.  

6. Sprawozdanie, które zostało zatwierdzone przez referenta, otrzymuje status „ZATWIERDZONE”.  

7. Sprawozdanie, które zostało zatwierdzone przez Szefa Kancelarii Senatu, otrzymuje status 

„ROZLICZONE”.  

 

§ 5 

Korespondencja w sprawie ofert 

1. Korespondencja w sprawie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Generatora Ofert.  

2. Pisma załączane są z poziomu zakładki KORESPONDENCJA w ofercie.  

3. System umożliwia dwie metody sporządzenia pisma: 

- załączenie podpisanego uprzednio podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym pisma do 

Generatora Ofert, 
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- załączenie pisma do Generatora Ofert i podpisanie go w Generatorze Ofert podpisem 

kwalifikowanym/profilem zaufanym.  

4. Podpisane pismo wysyłane jest za pośrednictwem Generatora Ofert. Wszystkie pisma 

przychodzące i wychodzące widoczne są w zakładce PISMA oraz w zakładce Korespondencja w 

danej ofercie.  

 

Ochrona danych osobowych 

1. 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), informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Kancelaria Senatu z siedzibą w Warszawie,  

ul. Wiejska 6/8,  00-902 Warszawa; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: 

a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych, Kancelaria Senatu, 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,  

b) e-mail: iodo@senat.gov.pl;  

3) przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie zgody, w celu 

przeprowadzenia procedury zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za 

granicą, 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procedury 

zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą 

5) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom 

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, nie krótszy niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

7) użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

8) użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych w Biurze 

Polonijnym ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, email: bpol@senat.gov.pl, prawo do ich 

sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów  - do usunięcia, jak również prawo 

do ograniczenia przetwarzania, 

9) użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa. 

 

§ 6 
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Helpdesk 

1. Na potrzeby działania Generatora Ofert, Kancelaria Senatu świadczy usługę helpdesku 

dostępną pod numerem 22 694 90 36, 22 694 92 64, 22 694 91 35, 22 694 92 66, 22 694 95 

56 i oraz adresem email: generator@senat.gov.pl. Koszt połączenia z infolinią ponosi 

dzwoniący. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora, z którego korzysta dzwoniący. 

Rozmowy z infolinią mogą być nagrywane.  

2. Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. W ramach usługi można uzyskać następujące informacje 

dotyczące: 

a. sposobu rejestracji, w tym w zakresie sposobu założenia konta, 

b. wypełnienia oferty, aktualizacji oferty, sprawozdania, 

c. treści zawartych w niniejszym Regulaminie.  

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 


