Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz
Budżetu Państwa

Wrocław, 12.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/JG/2019
(zasada konkurencyjności)

I.

Nazwa i adres zamawiającego:
Fundacja Ari Ari
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77
85-858 Bydgoszcz

II.

Tryb zamówienia:

Tryb udzielenia zamówienia zamówienie powyżej 50 tys. złotych udzielone jest zgodnie
z zasadą konkurencyjności nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.ariari.org/pl/
oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Zamówienie
stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.
Podmiot nie jest zobowiązany do stosowania PZP.

Kod CPV:

85312320-8 - Usługi doradcze, 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

III. Przedmiot zamówienia i jego opis:
1. Przedmiot zamówienia:
Część 1.
Wybór doradcy zawodowego w celu realizacji warsztatów aktywnego
poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu jako instrumentu aktywizacji
zawodowej dla 2 grup po 10 niewidomych i słabowidzących uczestników projektu,
w okresie od 1.03 do 31.03.2019r.
Część 2.
Wybór asystenta, którego zadaniem będzie pomoc uczestnikom w zagadnieniach
technicznych związanych z korzystaniem z komputera i aplikacji specjalistycznych
w trakcie warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego.
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2. Dotyczy: realizacja projektu „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia
wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych
i słabowidzących, realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego”,
współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, priorytet
IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.3
Aktywna integracja - ZIT AJ” realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg
Dolnośląski w partnerstwie z Fundacją Ari-Ari.
3. Warsztaty odbywać się będą na terenie województwa dolnośląskiego.
4. Harmonogram pracy: warsztaty dla każdej z 2 grup będą trwały 32 godziny
realizowane w trakcie 4 dni po 8 godzin. Termin realizacji wszystkich warsztatów: od
01 do 31 marca 2019r. Dokładny termin realizacji warsztatów dla każdej z grup
zostanie podany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do końca lutego
2019r.
5. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji
umowy.
6. Szczegółowy opis zamówienia:

Wybrany doradca zawodowy zrealizuje łącznie 64 godziny usługi prowadzenia warsztatów
aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem internetu (po 32h dla każdej z grup)
w okresie od 1.03 do 31.03.2019r. Warsztaty dla każdej grupy trwają 4 dni po 8h warsztatów
dziennie.
W warsztatach będzie uczestniczył asystent trenera (doradcy zawodowego), który również
zrealizuje łącznie 64 godziny usługi szkoleniowej. Zadaniem asystenta będzie pomoc
uczestnikom w zagadnieniach technicznych związanych z korzystaniem z komputera
i aplikacji specjalistycznych (udźwiękawiających i powiększających).
Do każdej grupy będzie przydzielony wolontariusz pomagający uczestnikom w poruszaniu
się po ośrodku.
Program warsztatów:
- testy sprawdzające w dniu rozpoczęcia warsztatów,
- samopoznanie – predyspozycje, możliwości, ograniczenia, preferencje zawodowe,
- kreowanie wizerunku on-line i zarządzanie tożsamością jako kandydata do pracy,
- źródła i sposoby poszukiwania pracy,
- redagowanie dokumentów aplikacyjnych, w tym video-CV,
- Internet jako źródło poszukiwania pracy i informacji o pracodawcach,
- analiza treści ogłoszeń oraz sprawdzanie wiarygodności potencjalnego pracodawcy
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- rozmowa kwalifikacyjna – przygotowanie i kontakt z pracodawcą, scenki sytuacyjne
- testy sprawdzające w dniu zakończenia warsztatów,
- egzamin końcowy.

W zajęciach będzie wykorzystywany sprzęt komputerowy z oprogramowaniem
specjalistycznym (programy udźwiękawiające i powiększające) z dostępem do Internetu.
Do obowiązków doradcy zawodowego należeć będzie, w szczególności:
1. Zrealizowanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy przez Internet zgodnie
z podanym przez Zamawiającego programem, w tym opracowanie testów
sprawdzających przeprowadzanych na początek i zakończenie warsztatów .
2. Prowadzenie dokumentacji wsparcia na wzorach Zamawiającego, tj. listy obecności,
karty poradnictwa.
3. Prowadzenie dziennika zajęć.
4. Wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją
projektu.
5. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn.
Do obowiązków asystenta doradcy zawodowego należeć będzie, w szczególności:
1. Pomoc uczestnikom projektu podczas warsztatów w zagadnieniach technicznych,
związanych z korzystaniem z komputera.
2. Pomoc uczestnikom projektu w korzystaniu z aplikacji specjalistycznych
(udźwiękawiających i powiększających).
3. Prowadzenie dokumentacji wsparcia na wzorach Zamawiającego, tj. listy obecności,
karty poradnictwa.
4. Prowadzenie dziennika zajęć.
5. Wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją
projektu.
6. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn.
IV. Wykonawca przedmiotu zamówienia publicznego:
Zapytanie ofertowe kierowane jest do osób fizycznych jak i podmiotów czynnie
prowadzących działalność gospodarczą, tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych
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posiadających zdolność prawną bądź osób prawnych prowadzących działalność
gospodarczą (weryfikowane przez wgląd do CEIDG/KRS).
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej, na formularzu oferty, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Czas związania ofertą – do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu
ofertowym.
3. Termin ważności oferty do 31.03.2019.
4. Oferty należy składać w języku polskim.
5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawowymi. Nieprawidłowe poświadczenie oferty
skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Dla części 1:
a) posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia wynikające m.in. z przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dopuszczające do świadczenia
usług doradczych zgodnie z przyjętymi standardami realizacji usług rynku pracy,
m.in.:
b) pełną zdolność do czynności prawnych.
c) wykształcenie wyższe magisterskie i odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
doradztwa/ aktywizacji zawodowej, jak kurs/szkolenie doradztwa zawodowego/
treningów personalnych lub równoważne,
d) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa
zawodowego. Przez „min. 2-letnie doświadczenie zawodowe” rozumie się min. 24
miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych doradcy
zawodowego, w łącznym wymiarze min. 300 godzin. Dodatkowo punktowane
będzie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa / treningów
dla osób z dysfunkcją wzroku.
e) posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (wymóg dotyczy
przedsiębiorców)
Dla części 2:
a) posiadają wykształcenie potwierdzające znajomość aplikacji specjalistycznych dla
osób z dysfunkcją wzroku,
b) posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia
(jako trener prowadzący lub asystujący) kursów i warsztatów dla osób z dysfunkcją
wzroku z użyciem aplikacji specjalistycznych.
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VI. Zadania po stronie Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych
informacji oraz wzorów dokumentów, a także udzielenia pomocy w celu należytego
wykonania przez Wykonawcę zamówienia.
VII. Istotne informacje na temat Zamówienia
1. Wykonawca z Zamawiającym będzie rozliczał się po zakończeniu realizacji całości
usługi, przedstawiając do 5 dnia kolejnego miesiąca prawidłowo wystawioną
fakturę/rachunek. Wynagrodzenie będzie przekazywane Wykonawcy na wskazane
konto bankowe przelewem w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia
w przypadku opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu transz dotacji celowej i unijnej
przez Instytucję Pośredniczącą lub braku środków finansowych na koncie Projektu
Zamawiającego. Po otrzymaniu środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej,
Zamawiający ureguluje zaległe płatności w terminie do 5 dni roboczych od momentu
wpływu środków na konto Projektu Zamawiającego.
VIII. Zakres wykluczenia wykonawców z postępowania:
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo, tj. przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. 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.
IX. Kryteria oceny oferty:
1. W ramach przeprowadzonego postępowania będą brane pod uwagę tylko
i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
2. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz
uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
Ocena oferty doradcy zawodowego:
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Sposób oceny: najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny i okresu doświadczenia w pracy
z osobami z dysfunkcją wzroku.

Lp.
1.

Kryterium
oceny
Cena

Punktacja i
waga

Sposób przyznawania punktacji za
spełnienie danego kryterium oceny ofert

Punktacja od 0
do 40
Waga: 40%

Oferent posiadający najniższą cenę (w PLN)
uzyska największą liczbę punktów w danym
kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na
obliczeniu stosunku ceny w ofercie z
najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość
punktów przyznawanych poszczególnym
ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia
otrzymanego ilorazu przez 40.
K cena = Kryterium cena = (C min/b.of. x 40)
C min = Cena najniższej oferty
C b.of. = Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 40

2. Doświadczenie Punktacja od 0
w prowadzeniu do 30
szkoleń z
Waga 30%
zakresu
poszukiwania
pracy

Oferent legitymujący się udokumentowanym
doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z
zakresu poszukiwania pracy od 2014 roku
otrzymuje 30 punktów, oferent legitymujący
się udokumentowanym doświadczeniem od
2016 roku otrzymuje 15 punktów
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 30

3.
Doświadczenie
w prowadzeniu
szkoleń i
Punktacja od 0
poradnictwa
do 30
dla osób z
Waga 30%
dysfunkcją
wzroku

Oferent legitymujący się udokumentowanym
doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i
poradnictwa dla osób z dysfunkcją wzroku od
2014 roku otrzymuje 30 punktów, oferent
legitymujący się udokumentowanym
doświadczeniem od 2016 roku otrzymuje 15
punktów
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 30

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz
Budżetu Państwa

Ocena oferty asystenta:
Sposób oceny: najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny i okresu doświadczenia w pracy
z osobami z dysfunkcją wzroku.
Sposób przyznawania punktacji za
Kryterium
Punktacja i
Lp.
spełnienie danego kryterium oceny
oceny
waga
ofert
1.
Cena
Punktacja od 0
Oferent posiadający najniższą cenę (w
do 60
PLN) uzyska największą liczbę punktów
Waga: 60%
w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający
na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z
najniższą ceną do ceny badanej oferty.
Ilość punktów przyznawanych
poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku
przemnożenia otrzymanego ilorazu przez
60.
K cena = Kryterium cena = (C min/b.of. x
60)
C min = Cena najniższej oferty
C b.of. = Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów tego
kryterium: 60
2.
Oferent legitymujący się
udokumentowanym doświadczeniem w
prowadzeniu szkoleń i poradnictwa dla
Doświadczenie
osób z dysfunkcją wzroku w ilości 800
w prowadzeniu
godzin zrealizowanych szkoleń otrzymuje
szkoleń i
Punktacja od 0
40 punktów, oferent legitymujący się
kursów dla
do 40
udokumentowanym doświadczeniem w
osób z
Waga 40%
ilości 400 godzin zrealizowanych szkoleń
dysfunkcją
otrzymuje 20 punktów
wzroku
Maksymalna ilość punktów tego
kryterium: 40
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X. Termin i warunki realizacji zamówienia:
1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: 31.03.2019, potwierdzony protokołem
odbioru.
2. Termin płatności: płatność będzie zrealizowana po zakończeniu realizacji usługi,
minimum 14 dni od daty złożenia rachunku/ faktury do umowy oraz pełnej
dokumentacji z przeprowadzonych zajęć.
XI.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków
Celem potwierdzenia spełnienia warunków, przez Wykonawców, o których mowa
w pkt. VIII, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Załącznik nr 1 –Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 –Oświadczenie o spełnieniu warunków
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z
oryginałem.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli dotyczy.

XII. Warunki zmiany umowy
Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega
sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w szczególności
w zakresie terminów realizacji zamówienia.
Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego wyłonionemu Wykonawcy
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia dotyczącego tego samego
rodzaju usług.
Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia
Rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie
dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Wynagrodzenie będzie przekazywane wybranemu
Wykonawcy na wskazane konto bankowe po odliczeniu kwot stosownych podatków
wynikających z odrębnych przepisów.
XIII.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.
2. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTOWY (stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) i powinna być podpisana przez Oferenta.
Podpisy złożone przez Oferenta powinny być opatrzone czytelnym imieniem
i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
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5. Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje
zawarte w przedkładanych załącznikach celem spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz oceny poszczególnych kryteriów.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim a każda poprawka w ofercie musi być
parafowana przez Oferenta, nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22
pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
7. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Oferent składając
ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione
innym uczestnikom postępowania.
8. Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane.
9. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej, drogą pocztową, kurierem, osobiście lub
pocztą elektroniczną.
10. Koperta powinna zawierać opis: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2/JG/2019 z dnia
20.02.2019”.
11. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
12. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem
miejsc, służących do wypełnienia oferty.
13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest
równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
XV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami
Longin Graczyk, e-mail: longin.graczyk@gmail.com tel. 668 289 915
Katarzyna Pasławska, e-mail: projekty@dolnoslaski.pzn.org.pl, tel. 517 164 476
XVI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
1. Złożenie oferty polega na dostarczeniu uzupełnionego i podpisanego Formularza
Ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), wraz
z wymaganymi załącznikami, w terminie do 20.02.2019, do godziny 23:59 (decyduje data
wpływu oferty, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane) w jeden z następujących
sposobów:
1) Drogą pocztową , kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego – Fundacja Ari Ari
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 85-858 Bydgoszcz
2) Elektronicznie na adres e-mail: ariari@ariari.org
przy czym w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający
akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .jpeg, .png, .pdf, .zip. – czytelny skan o
zalecanej rozdzielczości min. 150 DPI
Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie podpisana Umowa
o zamówienie.

XVII.
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XVIII. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
XIX. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny, w każdym momencie jego trwania i po jego zakończeniu.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
XX. Finansowanie
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem
do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób
niewidomych i słabowidzących, realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego”,
współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, priorytet IX
Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.3 Aktywna
integracja - ZIT AJ.
XXI. Upublicznienie:
Zapytanie ofertowe upubliczniono na stronie www.bazakonkurencyjności.gov.pl oraz na
stronie internetowej Zamawiającego www.ariari.org/pl/
XXII. Uwagi końcowe
1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone będą podmioty, które są powiązane
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
osobowo lub kapitałowo.
2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień
publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania
do zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania Umowy bez podania
uzasadnienia swojej decyzji.
XXIII. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze Wykonawcy zamieszczając informację
na stronie internetowej podanej w pkt 1 niniejszego zapytania oraz na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, zostanie
o tym fakcie poinformowany pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
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3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych
ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od
zawarcia Umowy, dotyczącej realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, bądź jego
realizacji wbrew ustalonym harmonogramom oraz/lub nie dotrzymania terminów
przekazywania poprawnych dokumentów oraz/lub w sytuacji gdyby działania lub
zaniechania Wykonawcy uniemożliwiłyby Zamawiającemu należyte zrealizowanie
Projektu, Zamawiający może naliczyć karę umowną 100% łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy
5. Kary umowne, o których mowa powyżej mogą być potrącone z wynagrodzenia
Wykonawcy. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego
wywiązania się z całości Umowy (w tym w zakresie, za który Zamawiający naliczył
Wykonawcy kary umowne).
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, w szczególności w
przypadku gdyby działania lub zaniechania działania Wykonawcy skutkowały dla
Zamawiającego częściową lub całkowitą nie kwalifikowalnością kosztów realizacji
Projektu.
Do zapytania ofertowego dołączono następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych szkoleń
Załącznik nr 4 – Wykaz trenerów wyznaczonych do realizacji zadania

Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.
12-02-2019
Longin Graczyk
Prezes Zarządu Fundacji Ari Ari
data, podpis, pieczęć firmowa

