GRAFIK, WEBMASTER, P ROGRAMISTA APLIKACJI WEBOWYCH – SPECJALIŚCI ICT
Jastrzębie-Zdrój, dn. 26.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE „1.2.1-TRENER”
na zapewnienie usługi TRENERSKIEJ w projekcie „GRAFIK, WEBMASTER, PROGRAMISTA aplikacji
webowych – specjaliści ICT”
(CPV 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego)
Zamawiający: BLUEFORM Marcin Kozłowski, ul. Armii Krajowej 25 lok. 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 470 60 77, e-mail: projekty@blueform.pl, http://www.akademiaict.pl/121,
http://www.blueform.pl

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zapewnienie wysokiej jakości usługi trenerskiej w
projekcie „GRAFIK, WEBMASTER, PROGRAMISTA aplikacji webowych – specjaliści ICT” w trybie
właściwym dla zasady konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
(wersja z dnia 14 października 2016 r.). Zamówienie dotyczy wyboru dodatkowych trenerów do
posiadanego przez Zamawiającego zespołu trenerskiego i ma na celu zapewnienie ciągłości pracy i
efektywnego wykonania harmonogramu projektu.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności, na stronie internetowej
projektu oraz zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiot zamówienia (informacje podstawowe):



Określenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia):
CPV 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego.
Opis projektu: przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „GRAFIK,
WEBMASTER, PROGRAMISTA aplikacji webowych – specjaliści ICT” finansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu
doposażenie uczestników/czki projektu w nowe kompetencje zawodowe, dzięki którym
będą mogli bezpośrednio przejść do zatrudnienia na stanowiskach m.in. grafików,
webmasterów, programistów aplikacji webowych w śląskich firmach.
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Uczestnicy: Projekt jest przewidziany dla osób z tzw. grupy NEET, tj. takich, które w dniu
przystąpienia do projektu:
o nie ukończyły 30 roku życia i pochodzą z województwa śląskiego,
o posiadają co najmniej wykształcenie średnie,
o nie pracują (tj. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo) i nie są zarejestrowane
w urzędzie pracy,
o nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym),
o nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
szczególnie jeśli należą do jednej z grup:
o kobiety,
o osoby niepełnosprawne (za okazaniem orzeczenia),
o długotrwale bezrobotne,
o osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskich, polegających na przygotowaniu
i przeprowadzeniu zajęć szkoleniowych w taki sposób, by zapewnić efektywność
zatrudnieniową uczestników i uczestniczek.
2.2. Niniejsze zamówienie obejmować będzie prowadzenie 150 dni szkoleniowych (głównie w dni
robocze, rozdzielone na wszystkich trenerów według harmonogramu ustalanego przez
Zamawiającego) w zaawansowanych systemach szkoleniowych w dwóch kierunkach:
2.2.1. WEBMASTER/GRAFIK: system 50 dni szkoleń/grupę z zakresu: użytkowej grafiki
wektorowej, grafiki rastrowej, tworzenia projektów stron, tworzenia stron internetowych
i pozycjonowania (od poziomu podstawowego do zaawansowanego niezbędnego do pracy
specjalistów w tej dziedzinie), w tym:











Logika w IT,
Systemy zarządzania projektami webmasterskimi ASANA,
Photoshop od podstaw do poziomu zaawansowanego grafika,
Cięcie szablonów,
Corel Draw od podstaw do poziomu zaawansowanego grafika,
Przygotowanie do druku,
HTML + CSS + BootStrap,
JavaScript + jQuery + Ajax,
Hostingi,
Zarządzanie bazami danych, SQL podstawy
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 PHP podstawy,
 CMS WordPress,
 SEO.
2.2.2. PROGRAMISTA APLIKACJI WEBOWYCH: cykl 50 dni szkoleń IT/grupę z zakresu:
użytkowej grafiki wektorowej, grafiki rastrowej, wykorzystania CMS’ów, zarządzania bazami
danych, tworzenia i debugowania aplikacji internetowych (od poziomu podstawowego do
zaawansowanego niezbędnego do pracy specjalistów w tej dziedzinie), w tym:















Logika w IT,
Corel Draw,
Photoshop,
Systemy zarządzanie projektami - metodologia Agile,
Systemy wersjonowania plików,
Projektowanie aplikacji internetowych,
Hostingi,
HTML + CSS + BootStrap,
Zarządzanie bazami danych, zaawansowane wykorzystanie języka SQL,
Zaawansowane wykorzystanie JavaScript, jQuery i Ajax,
Zaawansowane programowanie w PHP,
CMS WordPress,
Programowanie, testowanie i debugowanie aplikacji webowych,
SEO.

WAŻNE! Trenerzy wybierani w procedurze będą dodatkowymi trenerami dobranymi do
trenerów wewnętrznych firmy i wraz z nimi będą obsługiwać szkolenia w systemach
zawodowych zachowując ich ciągłość i standard pracy, wg których pracuje Zamawiający
(zgodnie z procedurami dotyczącymi realizacji systemów szkoleniowych, komunikacji
z uczestnikami, metod warsztatowych wraz z metodą FIRMOTRONU, standardów związanych
ze zrównoważonym rozwojem). Wysoka specjalizacja projektu wymaga posiadania
umiejętności we wszystkich wskazanych zakresach dla kierunku, by zespół mógł sprawnie
działać i dzielić się pracą w ciągu najbliższych 18 miesięcy pracy.
2.3. Zajęcia prowadzone są w grupach 12 osobowych. (Projekt przewiduje 6 grup, przy czym
jednocześnie odbywają się zajęcia dla 2 grup).
2.4. Dzień pracy trenera na sali szkoleniowej obejmuje zajęcia, które odbywają się w godzinach
8:00-16:00.
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2.5. Szkolenia są wykonywane w trybie systemowym, trenerzy pracują współpracując,
kontynuując pracę poprzedników i wpływając na treści przekazywane przez ich następców. W
tym celu konieczna jest ścisła współpraca między trenerami (przekazywanie danych
dotyczących przerobionego materiału, trudności i problemów na zajęciach, jakie mogą mieć
wpływ na kolejne zajęcia, czy zmiany w zakresie szkoleń).
2.6. Trener ma obowiązek przygotowania materiałów szkoleniowych (wspólny materiał) oraz
warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i rynku pracy.
2.7. Zajęcia mają charakter warsztatowy, uczestnicy nabywają umiejętności poprzez wykonywanie
konkretnych, zaplanowanych w zespole trenerskim gier i ćwiczeń.
2.8. Trener jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji projektowej (dziennik, listy obecności,
egzaminy) oraz raportowania o postępach uczestników po każdym dniu szkolenia w Biurze
Projektu.
2.9. By zapewnić wysoką jakość pracy każdy trener przechodzi także szkolenia ze standardów
pracy u Zamawiającego, Równości Szans i niedyskryminacji, metod szkoleniowych. Szkolenie
zespołu trenerskiego odbywa się w siedzibie zamawiającego min. 1 raz/rok, trwa 5 godzin
dydaktycznych.
2.10. Trener jest zobowiązany do nadzorowania wykorzystania cateringu, materiałów
szkoleniowych, artykułów higienicznych podczas zajęć, dba o porządek na Sali szkoleniowej.
2.11. Trener bierze udział w motywowaniu i prowadzeniu uczestników do efektywnego
zatrudnienia. W związku z powyższym jest także w stałym kontakcie z doradcami zawodowymi
i pośrednikiem pracy.
2.12. W związku z celem projektu, jakim jest zatrudnienie, koniecznością jest także elastyczne
dopasowywanie treści wprowadzanych na zajęcia do potrzeb pracodawców, którzy zgłaszają
chęć zatrudnienia większej liczby uczestników. Stąd trener na bieżąco analizuje te potrzeby
i wprowadza korekty do prowadzonych zajęć wg planów ustalonych z zespołem trenerskim
i opiekunem merytorycznym kierunku.
2.13. Przed każdą nową grupą wszyscy trenerzy są zobligowani do udziału w spotkaniu trenerskim
i opracowania planu działania dla tej grupy, spotkania trenerskie w siedzibie Zamawiającego
mogą mieć miejsce także w sytuacjach kryzysowych, które mogą wpłynąć na efektywność
zatrudnieniową naszych uczestników.
2.14. Cena usługi szkoleniowej zawierać ma wszystkie powyższe elementy.
2.15. Termin realizacji zamówienia: maj 2017 – październik 2018, przy czym szkolenia
uruchamiane będą sukcesywnie w momencie utworzenia poszczególnych grup w ramach
projektu, w związku z tym faktyczny okres realizacji może ulec zmianie.
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2.16. Trener zobowiązany będzie do realizacji usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem dla
całego zespołu trenerskiego.
3. Postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
3.1. Usługa trenerska świadczona będzie na salach na terenie województwa śląskiego zgodnie
z zapotrzebowaniem i harmonogramem Zamawiającego. Zamawiający wskazuje Wykonawcy
konkretne adresy realizacji usługi.
3.2. Czas realizacji usługi – harmonogram każdorazowo zgłaszany będzie Wykonawcy na minimum
5 dni przed wykonaniem usługi. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie tylko
za faktycznie zamówione i zrealizowane dni szkoleniowe.
3.3. Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu
z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. Jak również do stosowania się do uwag
i zaleceń Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje
zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Wykonawcy.
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne,
organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
3.4. Z uwagi na systemowy charakter naszego projektu i dołączenie wybranych trenerów
do zespołu trenerskiego już funkcjonującego u Zamawiającego, zależy nam na zgłoszeniach
osób fizycznych samodzielnie wykonujących swoją pracę w projekcie. W przypadku firm nie
ma możliwości zgłoszenia innych trenerów, niż osoby, które faktycznie wykonywać będą
szkolenia.
3.5. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
3.6. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert na część tematów.
3.7. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
3.8. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru tylko tych trenerów z oferty, którzy uzyskają
najwyższe oceny indywidualne.
3.9. Wykonawca przedstawia w ofercie cenę brutto za 1 dzień szkolenia dla grupy szkoleniowej.
Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.
3.10. Szkolenia mogą prowadzić jedynie ci trenerzy Wykonawcy, którzy brali udział w procedurze
wyboru i przeszli etap próbki szkoleniowej.
3.11. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
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3.12. Cena brutto przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją
przedmiotu zapytania oraz koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym
przygotowanie materiałów szkoleniowych, dojazd do miejsca szkolenia, ewentualne
zakwaterowanie. Spotkania, szkolenia zespołu trenerskiego i kontakt z pracownikami projektu
niezbędny do prawidłowej realizacji systemu szkoleniowego nie są dodatkowo opłacane przez
Zamawiającego, zatem cena musi być tak wskazana, by zapewnić efektywny udział trenerów
w tych elementach projektu. Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu
z jakiegokolwiek tytułu, chyba, że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści
niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).
3.13. Trenerom nie przysługuje lunch na szkoleniach.
3.14. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania
środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy
projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą,
wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy.
W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia
w zapłacie.
3.15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oferty w przypadku stwierdzenia
niezgodności z przedmiotem zamówienia, braku rzetelności i uchybień ze strony Oferenta lub
rażąco niskiej ceny niezgodnej z prawodawstwem krajowym lub warunkami realizacji
zamówienia.
3.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy
do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania
Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku
z uchybieniami związanymi z wykonaniem przedmiotu zlecenia.
3.17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez
Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany (w tym zmiany trenera), opóźnienia,
realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami niniejszego zapytania, uznania bądź
kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych
z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia
Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3.18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usług Wykonawcy, jeżeli średnia ocen
z ankiet oceniających trenerów będzie niższa niż 4,0 punktów w skali 1-5, gdzie 5 oznacza
ocenę najwyższą, a 1 oznacza ocenę najniższą, a wprowadzone przez Wykonawcę zmiany nie
dały oczekiwanego efektu wzrostu oceny powyżej wymaganego minimum 4,0.
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3.19. Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej realizacji
przedmiotu zamówienia, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego.
4. Kryteria dostępu oferentów:
4.1. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
5.1. Formularz OFERTA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1.2.1-TRENER (załącznik nr 1).
5.2. Formularz WYKAZ DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REALIZACJI USŁUG TRENERSKICH (załącznik
nr 2).
5.3. Zbiór OŚWIADCZEŃ (załącznik nr 3).
5.4. OŚWIADCZENIE TRENERA O GOTOWOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE wg specyfikacji (załącznik
nr 4).
5.5. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM (załącznik nr 5).
5.6. Dokumenty trenera: CV, ksero/skan dyplomu/ów poświadczające wykształcenie, ksero/skan
certyfikatów, zaświadczenia i referencje wskazanych w wymaganiach (pkt. 6.2 B i C).
5.7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały
załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak
któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej
formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Sposób prowadzenie postępowania i kryteria wyboru oferty.
Postępowanie będzie prowadzone dwuetapowo. Pierwszy etap formalny, ogranicza się do złożenia
oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. Wszyscy Oferenci, których oferty nie
podlegają odrzuceniu przechodzą do etapu drugiego, w którym to zgłoszeni trenerzy Wykonawcy
będą zobowiązani do przeprowadzenia tzw. próbki szkoleniowej.
Oferty są rozpatrywane w odniesieniu do trenera a nie Oferenta (stąd wskazując kilku różnych
trenerów zastrzega się możliwość wyboru tych trenerów, którzy uzyskają najwyższe oceny
indywidualne).
Kryteria wyboru oferty:
6.1. Cena brutto usługi szkoleniowej na dzień dla całej grupy szkoleniowej (wspólna dla wszystkich
trenerów Oferta)
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Punkty za to kryterium (A) będą przyznawane na podstawie ceny podanej w „Formularzu
ofertowym” – załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego według poniższego wzoru (wynik
zaokrąglamy do części całkowitych). Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez
Oferenta: 150 punktów.
𝑃=

𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥

gdzie:
P – liczba przyznanych punktów dla Oferenta,
Cmin – Cena przedstawiona w ofercie najtańszej,
Coferty – Cena zaproponowana przez Oferenta, którego oferta jest analizowana,
Pmax – Maksymalna ilość punktów do zdobycia w puli punktów dla kryterium „cena”.
6.2. Wiedza i doświadczenie Trenera wskazanego przez Oferenta niezbędne do wykonywania
zamówienia (każdy trener rozpatrywany jest oddzielnie!).
Z uwagi na wysoką jakość systemu szkoleniowego opartego na kształceniu zawodowym
i w zakresie aktywizacji zawodowej w wyspecjalizowanych kierunkach, a także biorąc pod
uwagę standard pracy Zamawiającego, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże się:
A. Doświadczeniem zawodowym praktycznym w zakresie grafiki i tworzenia stron
internetowych/programowania oraz
B. Certyfikatem/zaświadczeniem ukończenia szkoły trenerów/kursu trenerskiego, bądź
posiadaniem certyfikacji świadczącej o wysokiej jakości usług szkoleniowych
C. Referencjami (min. 3 referencje w zakresie pracy zawodowej dotyczącej szkoleń lub
kierunku realizacji szkoleń w projekcie)
D. Wykonaniem (ostatnie 3 lata) usług (zrealizowanych/zakończonych) o charakterze
podobnym do niniejszego zapytania tj.:
 Realizacja szkoleń zawodowych w systemach szkoleniowo – aktywizacyjnych dla osób
bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo: GRAFIK/WEBMASTER lub PROGRAMISTA
APLIKACJI WEBOWYCH gdzie trener wykaże doświadczenie w realizacji szkoleń w
zakresach podanych w punkcie 2.2.1 lub 2.2.2 (minimum 1 system szkoleniowy);
 Realizacja indywidualnych szkoleń w zakresie ww. kierunków (minimum 20 godzin
zajęć indywidualnych IT);
 Realizacja minimum 50 dni szkoleniowych z zakresów podanych w punktach 2.2.1 lub
2.2.2 (bez względu na rodzaj grupy docelowej);
Trener otrzyma:



0 punktów – nie spełniony jeden z powyższych warunków (A, B, C, D),
30 punktów – warunki A, B, C, D spełnione (łącznie).
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6.3. Umiejętności motywowania/budowania zaangażowania/aktywizacji zawodowej uczestników.
Trenerzy, którzy wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie prac na rzecz aktywizacji
zawodowej/osobistej (doradztwo zawodowe/indywidualne zajęcia mające na celu
aktywizację osobistą lub zawodową uczestników/ coaching, mentoring) otrzymają dodatkowe
10 punktów (każdy trener rozpatrywany jest oddzielnie).
6.4. Przeprowadzenie próbki szkoleniowej i prezentacja trenera oceniana będzie przez Komisję
składająca się z 3 metodyków/trenerów, w tym koordynatora projektu, opiekuna
merytorycznego kierunku i głównego doradcę zawodowego projektu zajmującego się branżą
IT (każdy trener rozpatrywany jest oddzielnie).
Oceniane podczas próbki szkoleniowej będą:






Jakość przygotowania i komunikacji z uczestnikami (20pkt.),
Wiedza merytoryczna (20pkt.),
Warsztatowy charakter pracy (20pkt.),
Radzenie sobie z trudnościami (20pkt.),
Umiejętność motywowania i budowania zaangażowania (20pkt.),

Ocena dokonywana jest przez wszystkich 3 członków komisji rekrutacyjnej poprzez wskazanie
punktów za każdy zakres na matrycy kompetencyjnej. Każdy członek komisji ma możliwość
nadania 0-20 pkt. Za każdą kompetencję. Ocena ostateczna to suma średnich ocen
wskazanych przez członków komisji.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Trenera na tym etapie: 100 punktów.
Zamawiający wymaga uzyskania min. 70 punktów na tym etapie, w tym min. 10 w każdym z
zakresów (warunek konieczny do realizacji usługi).
6.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo tylko częściowego wyboru oferty Oferenta (w nawiązaniu
do sposobu rozpatrywania ofert z podziałem na poszczególnych trenerów Oferenta).
6.6. Sposób obliczania punktów przypadających na trenera (w związku z rozpatrywaniem ofert
z podziałem na poszczególnych trenerów Oferenta). Najkorzystniejszą ofertą w podziale na
Trenera (T) będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów wg wzoru:
T = A + B + C + D,
Gdzie:
 A to suma punktów za cenę przedstawioną w Ofercie (wspólna dla wszystkich
trenerów Oferta),
 B to punkty przyznane za wiedzę i doświadczenie Trenera (każdy trener rozpatrywany
jest oddzielnie),
 C to punkty przyznane za umiejętności motywowania /aktywizowania (każdy trener
rozpatrywany jest oddzielnie),
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D to punkty przyznane przy zaprezentowaniu próbki trenerskiej (każdy trener
rozpatrywany jest oddzielnie).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta trenera, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
Maksymalna ilość punktów to 290 punktów/trenera.
6.7. Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Cena podana w ofercie obejmuje
wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu
zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się
do przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen.
Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny brutto oferty z uwzględnieniem
wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysku
Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków, ubezpieczeń i innych opłat,
a w szczególności prawidłowego podatku VAT (jeżeli dotyczy) oraz w przypadku zlecenia
wykonania umowy osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (m.in. składki
społeczne).
6.8. Wybranych zostanie min. trzech trenerów spośród ofert Oferentów, których oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego i których trenerzy
w dwuetapowym procesie oceny uzyskają najwyższą liczbę punktów.
6.9. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i który
w dwuetapowym procesie oceny uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów.
6.10. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
złożone oferty uzyskały tę samą liczbę punktów przekraczając liczbę koniecznych do
współpracy Trenerów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia –
w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Oferentami, którzy
w dwuetapowym procesie oceny uzyskają najwyższą liczbę punktów w przypadku, gdy
zaoferowana przez nich cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego
w budżecie na realizację zamówienia.
6.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy dodatkowych dokumentów
potwierdzających informacje zawarte w przedłożonej ofercie lub wskazujących na realność
kosztów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty do
siedziby Zamawiającego w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania prośby o dostarczenie
dokumentów.
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6.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zakończenia postępowania bez
wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone
negocjacje nie doprowadzą do obniżenia ceny.
6.14. Ocena ofert przebiegać będzie dwuetapowo: a/ etap 1 – ocena formalna, która polegać
będzie na spełnieniu przez oferentów wymogów obligatoryjnych b/ etap 2 – ocena
merytoryczna – polegająca na ocenie merytorycznej przedłożonych dokumentów w Komisji
Ofertowej oraz zaproszeniu oferentów do drugiego etapu postępowania – przeprowadzenia
próbki szkoleniowej.
6.15. Pierwsze posiedzenie Komisji Ofertowej odbędzie się w terminie do 3 dni od terminu
składania ofert i wyłoni Wykonawców zaproszonych do drugiego etapu postępowania.
6.16. Próbka szkoleniowa jest prezentacją praktycznych umiejętności trenera oraz jego
kompetencji niezbędnych do pracy z grupą docelową, odbędzie się w terminie ustalonym
przez Komisję Ofertową – maksymalnie 5 dni od terminu składania ofert (zastrzega się
potrzebę gotowości trenerów w tym czasie). Za dojazd i dzień przeprowadzenia prezentacji
Zamawiający nie ponosi kosztów.
6.17. Drugie posiedzenie Komisji Ofertowej odbędzie się w terminie do 7 dni od terminu składania
ofert i zakończy się stworzeniem listy rankingowej. Ocena dokonana przez Komisję Ofertową
ma charakter ostateczny.
6.18. Wyniki
postępowania
zostaną
opublikowane
na
stronie
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i podane telefonicznie lub mailowo
do wiadomości Oferentów do 1 dnia od daty drugiego posiedzenia Komisji Ofertowej.
Oferentom nie będą przekazywane protokoły wyboru ani inne dokumenty związane
z postępowaniem, lecz jedynie informacja o wyniku postępowania.
6.19. Zamawiający zawrze umowy na wykonanie zamówienia w terminie 14 dni roboczych od dnia
rozstrzygnięcia postępowania, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6.20. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy
przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone
w umowie łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy
o dofinansowanie Projektu oraz odpowiednich reguł i wytycznych, przepisów prawa unijnego
i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych i interpretacji związanych z realizacją
Projektu. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do
zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę
w niżej określony sposób.
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6.21. Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że w umowie będą
znajdowały się między innymi następujące zapisy:


Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.



Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
w zakresie maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych
z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów,
nie przekracza 276 godz. miesięcznie.



Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
w zakresie zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku
pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.



Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego
w wymaganej ilości godz.
Określonych w zatwierdzonym przez obie strony
harmonogramie szkoleń.



Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny
z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności
nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć
dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej
i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu
dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.



Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku rażących zaniedbań ze strony Wykonawcy w zakresie tajemnicy handlowej,
bezpieczeństwa danych osobowych i praw autorskich w projekcie i u Zamawiającego.
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Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.



Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości
faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania
Wykonawcy (określona w pkt. 1 odpowiedzialność finansowa Zamawiającego
przewyższająca wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich
kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym
terminie.



Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.
 Stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia,
w realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego
harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego
zgłaszanych podczas form wsparcia dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika.
 Uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych
wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za
niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.



Zastrzegające przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów
wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie
przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

7. Odrzucenie oferty
7.1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta który:






złoży ofertę niezgodną z treścią i wzorem formularza ofertowego do niniejszego zapytania
ofertowego;
złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych
w niniejszym postępowaniu podpisanych przez osobę reprezentującą Oferenta;
przedstawi nieprawdziwe informacje;
nie przystąpi do drugiego etapu postępowania – żaden ze wskazanych trenerów nie
przystąpił do przeprowadzenia próbki szkoleniowej;
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Oferenta z powodu zaproponowania
rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco
niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do
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możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, to Zamawiający w celu ustalenia czy oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Oferenta
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne
czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich
w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Oferencie.
7.3. Nieprzedłożenie kompletu ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii. W przypadku, gdy Oferent dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana
strona powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisana przez Oferenta
lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest
czytelny podpis). Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Oferenta.
Oferent ma prawo jednokrotnego uzupełnienia dokumentów.
7.4. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty o wartości niewspółmiernie niskiej w stosunku do
średnich cen za tego typu usługi.
7.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych i informacji podanych przez
oferenta oraz zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w całości w przypadku podania
nieprawdziwych danych.
7.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia trenera Oferenta, który w drugim etapie
postępowania (próbka szkoleniowa) uzyskał wynik poniżej 70 punktów.
8. Sposób przygotowania oferty:
8.1. Ofertę należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie,
wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
8.2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania Oferenta. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych,
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
8.3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
8.4. Termin złożenia oferty upływa dnia 04.05.2017 r.
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8.5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.
8.6. Ofertę należy dostarczyć w jednej z następujących form:



Skan podpisanej oferty wraz z załącznikami przesłać na adres e-mail:
projekty@blueform.pl. W temacie wiadomości należy umieścić napis „1.2.1-TRENER”.
Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie: osobiście w Biurze Projektu (w godzinach
pracy biura od 09.00 do 15.30) bądź za pomocą operatora pocztowego lub kurierem.
Na kopercie należy umieścić napis „1.2.1-TRENER”.
Adres Biura Projektu:
BLUEFORM Marcin Kozłowski,
ul. Armii Krajowej 25 lok. 7,
44-330 Jastrzębie-Zdrój

8.7. Datą wpływu oferty jest data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy lub na skrzynkę
mailową podaną powyżej.
8.8. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Marcin Kozłowski – Dyrektor zarządzający,
Magdalena Gębala – Specjalistka ds. projektów, tel. 32 470 60 77. Wszelkie wyjaśnienia
dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą telefonicznie.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
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GRAFIK, WEBMASTER, P ROGRAMISTA APLIKACJI WEBOWYCH – SPECJALIŚCI ICT
Załącznik nr 1 - oferta
OFERTA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1.2.1-TRENER
Dane Zamawiającego:
BLUEFORM Marcin Kozłowski,
ul. Armii Krajowej 25 lok. 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój,
e-mail: projekty@blueform.pl

Nazwa Oferenta: ..……………………………………………………………………………………….…………………………………….
Adres Oferenta: ……………………………………..………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji: ……………………….………………………………………………………………………………………….
Tel.: ………………………………………………., e-mail: ……………………………………………………….
NIP: ………………………………………………., REGON: ……………………………………………………..
Nawiązując do zapytania ofertowego „1.2.1-TRENER” z dnia 26.04.2017 r. na zapewnienie usługi
TRENERSKIEJ w projekcie „GRAFIK, WEBMASTER, PROGRAMISTA aplikacji webowych – specjaliści ICT”
oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zapytaniem ofertowym i akceptuję je bez zastrzeżeń, oferując
wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:
Cena brutto usługi trenerskiej za 1 dzień szkolenia: …………………………………………………. zł.
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zł.
Cena dotyczy wszystkich trenerów wskazanych w Ofercie, tj:
1. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………..………………………………………………………………………………………………

………………………….
miejscowość, dnia

……….……………………………………………
podpis Oferenta/osoby reprezentującej Oferenta
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GRAFIK, WEBMASTER, P ROGRAMISTA APLIKACJI WEBOWYCH – SPECJALIŚCI ICT
Załącznik nr 2 - doświadczenie Trenera (skopiować dla każdego zgłoszonego Trenera)

……………………………………….
(pieczęć Oferenta)

WYKAZ DOŚWIADCZENIA TRENERA
………………. (Imię i Nazwisko) …………………
w okresie ostatnich trzech latach lub jeżeli okres udzielania tych usług jest krótszy – z tego okresu.

A.

L.p.

Doświadczenie Praktyczne w zawodzie Grafik/Webmaster/Programista aplikacji webowych

Termin realizacji
od-do
(dzień-miesiąc-rok)

Miejsce pracy

Stanowisko

Zakres obowiązków

1

B. Certyfikaty i zaświadczenia (+załącznik – kopia dokumentu)
Lp.

Termin otrzymania
certyfikatu

Nazwa kursu/szkoły

Instytucja wystawiająca

1

C. Referencje (Załącznik – kopia dokumentu)
1

Instytucja wystawiająca

Data wystawienia

D. Usługi (zrealizowane/zakończone) o charakterze podobnym do niniejszego zapytania tj.:
 Realizacja szkoleń zawodowych w systemach szkoleniowo – aktywizacyjnych dl osób
bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo: GRAFIK/WEBMASTER lub PROGRAMISTA
APLIKACJI WEB gdzie trener wykaże doświadczenie w realizacji szkoleń w zakresach
podanych w punkcie 2.2.1 lub 2.2.2 (minimum 1 system szkoleniowy)
 Realizacja indywidualnych szkoleń (minimum 20 godzin zajęć indywidualnych IT)
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GRAFIK, WEBMASTER, P ROGRAMISTA APLIKACJI WEBOWYCH – SPECJALIŚCI ICT


L.p.

Realizacja minimum 50 dni szkoleniowych z zakresów podanych w punktach 2.2.1 lub
2.2.2 (bez względu na rodzaj grupy docelowej)

Termin realizacji
od-do
(dzień-miesiąc-rok)

Miejsce pracy/projekt

Tytuł szkolenia/zakres
doradztwa

System
(S)/szkolenie
grupowe
(SZ)/szkolenie
indywidualne
(IND)

Liczba godzin

1

2

3

Doświadczenie zawodowe w zakresie prac na rzecz aktywizacji zawodowej/osobistej

L.p.

Termin realizacji
od-do
(dzień-miesiąc-rok)

Miejsce pracy/projekt

zakres doradztwa

Liczba godzin

1

Prosimy o dołączenie wskazanych załączników.

………………………….
miejscowość, dnia

……….……………………………………………
podpis Oferenta/osoby reprezentującej Oferenta
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GRAFIK, WEBMASTER, P ROGRAMISTA APLIKACJI WEBOWYCH – SPECJALIŚCI ICT
Załącznik nr 3 - oświadczenia

……………………………………….
(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIA OFERENTA
Podpisując niniejszą ofertą oświadczam jednocześnie:
a) Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zapytaniu
działalności lub czynności, posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuję
odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, dysponuję odpowiednią sytuacją
ekonomiczną, finansową i organizacyjną zapewniającą prawidłowe wykonanie niniejszego
zamówienia.
b) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
c) Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi
w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne
do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag.
d) Oświadczam, że zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty osoby do zawarcia
umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,.
e) Oświadczam, że cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi
w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
f) Oświadczam, że zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty, zrealizować zamówienia
zgodnie z zapytaniem ofertowym.
g) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.

………………………….
miejscowość, dnia

……….……………………………………………
podpis Oferenta/osoby reprezentującej Oferenta
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GRAFIK, WEBMASTER, P ROGRAMISTA APLIKACJI WEBOWYCH – SPECJALIŚCI ICT
Załącznik nr 4 - oświadczenia Trenerów (prosimy skopiować załącznik dla każdego Trenera)

……………………………………….
(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE TRENERA ZGŁOSZONEGO DO PROJEKTU
„GRAFIK, WEBMASTER, PROGRAMISTA aplikacji webowych – specjaliści ICT”
Jako trener wskazany w ofercie oświadczam, iż:
a) Posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednią sytuacją
ekonomiczną, zapewniającą prawidłowe wykonanie niniejszego zamówienia,
b) Oświadczam, że wskazane w ofercie dane dotyczące mojej osoby są zgodne z prawdą, co mogę
potwierdzić stosownymi dokumentami,
c) Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi
w zapytaniu ofertowym,
d) Oświadczam, że zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej osoby do pracy na rzecz
projektu zgodnie ze standardami wskazanymi przez Zamawiającego,
e) Oświadczam, że zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej osoby, zrealizować zamówienia
zgodnie z zapytaniem ofertowym i jestem gotowy do pracy w projekcie,
f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.

………………………….
miejscowość, dnia

……….……………………………………………
podpis Trenera
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GRAFIK, WEBMASTER, P ROGRAMISTA APLIKACJI WEBOWYCH – SPECJALIŚCI ICT
Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań

……………………………………….
(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………………….………………………,
nie jest powiązane z Zamawiającym ani osobowo ani kapitałowo.
Przez powiązania 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

………………………….
miejscowość, dnia

……….……………………………………………
podpis Oferenta/osoby reprezentującej Oferenta
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