Szczecin, 22 maja 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 06/MPP/2019
I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 22/I p, 70 – 412 Szczecin
Tel: 91 85 22 600
e-mail: morzepracy@zgd.com.pl
Biuro projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
Strona internetowa Zamawiającego: www.morzepracy.zgd.com.pl
Dane do kontaktu w sprawach związanych z zapytaniem: e-mail: a.mielczarek@zgd.com.pl,
tel. 91 85 22 609, fax. 91 85 22 618
II. TRYB ZAMÓWNIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim.
Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w
ramach Działania 05.02 Aktywizacja zawodowa, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja
zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 (numer projektu: RPPM.05.02.02-22-0084/16), realizowanego na podstawie
umowy o dofinansowanie numer: RPPM.05.02.02-22-0084/16-00.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym
dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić usługę obejmującą przeprowadzenie szkolenia
pn. „TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNO - INFORMACYJNE W ŻYCIU
ZAWODOWYM” wymiarze 24 godzin dla 6 Uczestników projektu „Morze Pracy
w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa
pomorskiego” zakończonego egzaminem końcowym umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji
zawodowych potwierdzonych certyfikatem ECCC na poziomie średniozaawansowanym lub
innym równoważnym spójnym tematycznie z przedmiotem szkolenia (np. egzamin ECCC
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z modułu „Technologie Komunikacyjno - Informacyjne”). W wyniku udziału w szkoleniu
jego uczestnicy powinni potrafić:
1) poznać istotę technologii informacyjno-komunikacyjnych;
2) korzystać z przeglądarki internetowej w celu wyszukania potrzebnych informacji;
3) rejestrować się i obsługiwać pocztę jako klient poczty elektronicznej,
4) korzystać z komunikatorów internetowych, prowadzić fora dyskusyjne.
Zakres merytoryczny szkolenia powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia:
1) Istotę technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym m.in. zagrożenia
wynikające ze stosowania ICT i ochrona prywatnych danych;
2) Przeglądarka internetowa, wyszukiwanie informacji, w tym m.in. konfigurowanie
ustawień przeglądarki, korzystanie z zakładek, przeglądanie witryn zabezpieczonych
certyfikatem, zaawansowane wyszukiwanie informacji w Internecie;
3) Poczta elektroniczna, klient poczty, w tym formatowanie tekstu wiadomości,
rozróżnianie adresatów – Pola DO, DW, UDW, używanie opcji Przekaż, Odpowiedz
wszystkim, wysyłanie i odbieranie załączników, używanie podpisu cyfrowego;
4) Kanał RSS;
5) Komunikator internetowy, w tym konfigurowanie konta w komunikatorze
internetowym, ustawianie statusu dostępności, nawiązywanie połączeń tekstowych,
nawiązywanie połączeń audio/wideo, przesyłanie plików;
6) Forum dyskusyjne.
Wszystkie zajęcia muszą być przeprowadzone przez wykładowców/instruktorów.
Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu ani za pomocą
innych środków porozumiewania się na odległość.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykładowców/instruktorów o odpowiednim
doświadczeniu niezbędnym do prawidłowej realizacji szkolenia objętego przedmiotem
zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnikom szkolenia wszystkie materiały
niezbędne do realizacji szkolenia, w tym materiały dydaktyczne.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić sale wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce
dydaktyczne do prowadzenia zajęć, spełniające wymogi BHP i PPOŻ.
Wykonawca zapewni w trakcie szkolenia uczestnikowi swobodny dostęp do pomieszczeń
sanitarnych (tj. WC, umywalka wraz z dostępem do ciepłej wody), oraz dostęp do
niezbędnych środków czystości (tj. papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe lub suszarka
do rąk).
Po zakończonym szkoleniu Wykonawca jest zobowiązany zorganizować dla uczestników
szkolenia egzamin końcowy umożliwiający uzyskanie kwalifikacji zawodowych
potwierdzonych zdobyciem przez uczestników szkolenia certyfikatu ECCC na poziomie
średniozaawansowanym lub równoważnego spójnego tematycznie z przedmiotem szkolenia
(np. egzamin ECCC z modułu „TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNO INFORMACYJNE”).
W przypadku uzyskania przez któregokolwiek z uczestników szkolenia negatywnego wyniku
z w/w egzaminu, Wykonawca jest zobowiązany zorganizować dla niego dodatkowy egzamin
poprawkowy w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia zakończenia szkolenia, którego
koszt Zamawiający pokryje zgodnie z treścią złożonej oferty.
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W związku z realizacją zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania;
b) w przypadku realizowania szkolenia w wymierzę co najmniej 6 godzin dydaktycznych
dziennie zapewnienie uczestnikom kursu serwisu kawowego składającego się z kawy,
herbaty, wody, śmietanki, cukru, 3 rodzajów suchych ciastek po min. 10
sztuk/os/dzień oraz jednodaniowego obiadu składającego się co najmniej z
ziemniaków/ryżu/makaronu, mięsa/ryby oraz surówki/warzyw.
c) Przekazanie uczestnikom szkolenia przed rozpoczęciem zajęć wyczerpujących
materiałów szkoleniowych, w tym materiałów dydaktycznych (co najmniej literaturę
wspomagającą tematykę szkolenia np. podręcznik, skrypt), oraz zeszyt/brulion min. 30
kartkowy w formacie nie mniejszym niż A5 oraz długopis. Materiały dydaktyczne
powinny być napisane w języku prostym zrozumiałym dla odbiorców o różnych
potrzebach.
d) Przekazanie uczestnikom szkolenia w dniu pierwszych zajęć harmonogramu
szkolenia;
e) Opracowanie programu szkolenia. Wykonawca w ramach programu uwzględni
przerwy kawowe trwające po 10 minut każda (1 przerwa co 2 godziny zajęć), oraz
dodatkowo jedną przerwę obiadową trwającą 20 minut (w tej sytuacji przerwa
obiadowa zastępuje jedną przerwę kawową).
f) Wydanie uczestnikom szkolenia, którzy ukończą go z wynikiem pozytywnym
zaświadczenia zawierającego elementy wskazane z art. 71 ust. 4 Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z
2014 r., poz. 667) lub zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) spełniających
wymogi informacyjno-promocyjne o współfinansowaniu szkolenia ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego;
g) opracowanie i przeprowadzenie ankiety oceniającej zajęcia realizowane w ramach
szkolenia (przeprowadzonych na koniec szkolenia).
h) dla uczestników szkolenia, którzy z wynikiem pozytywnym zdadzą przeprowadzony
egzamin wydania certyfikatu, który potwierdzi uzyskanie kwalifikacji zawodowych
przez uczestników szkolenia.
W celu rozliczenia kursu Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu:
 Potwierdzenie odbioru przez uczestników serwisów kawowych i obiadów (o ile
dotyczy), materiałów szkoleniowych ze wskazaniem, jakiego rodzaju materiały zostały
przekazane uczestnikom szkolenia, harmonogramu szkolenia (potwierdzenie opatrzone
własnoręcznym podpisem uczestników).
 Dziennik zajęć wypełniony i podpisany przez osoby prowadzące szkolenie;
 W terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca, w którym były
realizowane zajęcia w ramach danego szkolenia oryginał listy obecności z zajęć
realizowanych w zakończonym miesiącu.
 listę obecności z egzaminu potwierdzone własnoręcznym podpisem uczestnika.
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 Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia, oraz certyfikatu potwierdzających nabycie kwalifikacji;
Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2019 r.
Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia w ramach grupy powstałej z wolnego naboru
prowadzonego przez Wykonawcę, jednak w grupach nie większych niż 12 osobowe.
Trenerzy/instruktorzy prowadzący szkolenie są zobowiązani zwracać się do uczestników
kursu jednakowo, bez względu na płeć oraz z zachowaniem zasady równości płci i szans
obowiązującej przy realizacji projektów współfinansowanych w Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Wykonawca ma ponadto obowiązek:
 przekazywać do Zamawiającego w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie
informacji o każdym Uczestniku, który nie stawił się na szkolenie lub posiada innego
rodzaju zaległości;
 oznaczać materiały wytwarzane w związku z realizacją zamówienia i pomieszczenia,
w których będzie realizowany kurs zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i
promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które są dostępne na
stronie www.rpo.pomorskie.eu;
Zajęcia mogą być realizowane od poniedziałki do piątku w godzinach od 16:30 do 21:00, w
weekendy w godzinach od 8:00 do 20:0.
Zamawiający ustali dokładne terminy i godziny szkoleń, które dostosowane będą do
najbardziej optymalnych dla Uczestników.
Jedna godzina szkolenia równa się 45 minut.
Miejsce realizacji szkolenia: Bytów.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT
1.

2.
3.

Na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego Wykonawca złoży uzupełniony o
wymagane załączniki Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w formie:
a. pisemnej - poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa
Doradcza
Sp. z o.o., al. Niepodległości 22/I p 70-412 Szczecin, lub
b. poczty
elektronicznej
poprzez
ich
przesłanie
pod
adres:
morzepracy@zgd.com.pl
Zamawiający wyśle informację (drogą mailową) o wyborze najkorzystniejszej oferty do
wszystkich wykonawców, którzy wzięli udział w postępowaniu.
Do Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, zostanie skierowane
zaproszenie do zawarcia umowy na realizację zamówienia. Wzór umowy stanowi
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia: data podpisania umowy.
2. Zakończenie wykonywania zamówienia: 30 czerwca 2019 r.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA
1. Biorący udział w postępowaniu Wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie
następujących wymagań warunkujących udział w postępowaniu:
1)
Posiadanie uprawnień do Wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2)
Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
3)
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz
osoby zdolne do wykonania zamówienia zgodnie z zakresem podanym w
niniejszej dokumentacji.
4)
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na
wykonanie zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
pozwalającej na wykonanie zamówienia, co potwierdza poprzez następujące
dokumenty:
W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu
Wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1. Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
2.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy obowiązani są przedłożyć:
3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do niniejszego Zapytania ofertowego.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW
W sprawach dotyczących postępowania istnieje możliwość kontaktowania się pod numerem
telefonu: 577 150 633, 501 438 365, adres poczty elektronicznej: morzepracy@zgd.com.pl
W sprawie zapytania kontaktować się można pod wskazanymi powyżej telefonem w dni
robocze, w godzinach 09:00 – 15:00.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego
formularzu ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, tj.
1.1. Formularz oferty (zgodny z załącznikiem nr 1),
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1.2. Oświadczenia Wykonawcy (zgodne z załącznikiem nr 2),
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Złożona oferta nie podlega zwrotowi.
Oferta powinna zostać podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji tj.
przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą
pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku
pełnomocnictwo w oryginale Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentu, z którego wynika
sposób reprezentacji Wykonawcy, o ile dokument taki nie jest dostępny w
ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEiDG).
W przypadku składania kserokopii dokumentów, kopia ta winna być poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji.
Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia
30.05.2019 r. w formie:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza
Sp. z o.o. al. Niepodległości 22/I p, 70-412 Szczecin lub
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: morzepracy@zgd.com.pl
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane.
Zmiany
lub wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie
pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o al. Niepodległości 22/I p, 70-412
Szczecin lub poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie na adres:
morzepracy@zgd.com.pl
X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.
2.

3.
4.
5.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w: złotych polskich [PLN].
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją
umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu
zamówienia.
Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia
oczywistych omyłek rachunkowych.
Cena będzie uwzględniała wszelkie należności publicznoprawne jakie obowiązany będzie
uiścić Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
Wykonawcy, którzy nie podlegają obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku VAT
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są podać cenę netto (bez podatku
VAT). W celu obliczenia ceny i oceny tak złożonych ofert, których wybór prowadziłby
do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku
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od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
Zamawiający doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW (informacja o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny ofert) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji za spełnienie
danego kryterium):
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Kryterium „Cena brutto za całość zamówienia (tj. cena brutto wskazana w polu suma za
całość zamówienia dla 6 osób” oceniane będzie jak niżej:
C min
X1 = ---------------- x 100 x 100%
Co

gdzie:
X1 - wartość punktowa ocenianego kryterium
C min - najniższa cena ze złożonych ofert
Co - cena ocenianej oferty
Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich.
Maksymalna liczba punktów wynosi 100 (100 %).
Ocena w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Zamawiający oceni złożone oferty w oparciu o ww. kryterium z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
4. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta
wynosi 100 pkt.
5. W sytuacji, kiedy co najmniej dwóch Wykonawców złoży ofertę, która uzyska taką samą
liczbę punktów, a Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy z więcej niż jednym
Wykonawcą, zastrzega on sobie prawo wyboru uwzględniając dodatkową ofertę, przy
czym oferta dodatkowa musi być zawarta w podanej cenie. Zaproszenie do złożenia oferty
dodatkowej, zostanie skierowane do w/w Wykonawców drogą mailową.
6. Jeżeli Wykonawca w ofercie wskaże cenę przekraczającą kwotę, jaką Zamawiające
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zaproszenia Wykonawcy do negocjacji
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo po żądania od Wykonawców dokumentów
potwierdzających określone zaplecze techniczne, osobowe czy dotyczące sytuacji
ekonomicznej, w jakiej znajduje się Wykonawca potwierdzające informacje zawarte w
złożonej ofercie.
XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
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1.
2.

3.

4.

5.

Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostaną wskazane
miejsce i termin podpisania umowy.
Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie
Zamawiającego w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę
najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.
Podpisanie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle
Wykonawcy wypełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca
odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.
Następnie Zamawiający po podpisaniu umowy odeśle Wykonawcy należny mu
egzemplarz umowy. W tym przypadku datą zawarcia umowy będzie dzień odebrania
podpisanej obustronnie umowy przez Wykonawcę (zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks
Cywilny).
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy o świadczenie usług z
Wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w wyniku procedury
stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, w liczbie zapewniających
należytą obsługę projektu.

XIII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. nie może udzielać zamówienia
podmiotom powiązanym z nią osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o. o. lub
osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do
drugiego
stopnia
lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o
braku powiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
5. O wykluczeniu Wykonawcy Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie
informującym o wyniku postępowania.
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XIV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA OFERT
1. Odrzuceniu podlegają oferty, które:
a. nie spełniają wymagań merytorycznych niniejszego Zapytania ofertowego,
b. są niezgodne z przepisami prawa,
c. podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa
d. wpłynęły po terminie składania ofert.
2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców w piśmie informującym o
wyniku postępowania.
XV. DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIANY UMOWY I ANEKSÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
1. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym
Wykonawcą przewidującego możliwość wzrostu wartości zamówienia udzielonego
z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia
określonej
w umowie z Wykonawcą, bez konieczności ponownego stosowania zasady
konkurencyjności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania w zakresie:
a. Zmiany terminu realizacji umowy wynikającej z potrzeb prawidłowej realizacji
Projektu,
b. Zmiany zakresu lub metody wykonywania przedmiotu umowy, której to zmiany w
chwili zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć,
c. Zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia
stron.
XVI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności przy
zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej z części w
każdym momencie i bez wskazania przyczyny.
XVII. WYMIENIENIE ZAŁĄCZNIKÓW
1. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:
a. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
b. Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy:
 o braku podstaw do wykluczenia,
 o braku powiązań,
 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
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