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Białystok, 10.02.2017 r. 

Stowarzyszenie Europartner 
Akademicki Klub Integracji Europejskiej 
ul. Warszawska 44/1 IIIp. 
15-077 Białystok 
NIP: 9661737736  
Regon: 052237368  
KRS: 0000206867 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/02/7.3/2017/PZ 
 

W związku z realizacja projektu „Rozwój ekonomii społecznej”  
nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej 
Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym 

województwa podlaskiego 
Priorytet inwestycyjny 9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 

przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do 
zatrudnienia 

 
Miejsce publikacji ogłoszenia: 

 strona internetowa Zamawiającego: www.europartner-akie.pl 
 

I. Zamawiający: 
Stowarzyszenie Europartner 
Akademicki Klub Integracji Europejskiej 
ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 
15-077 Białystok  
tel/fax: 85 732 02 58  
adres e-mail: biuro@europartner-akie.pl 
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku  MR/H 2014-2020/12(02)/ 
/09/2016 z dnia 19.09.2016 r., przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 



  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo 
grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.03.2017 r. do 
31.12.2017 r. w ilości 20 godzin na 1 grupę. Przedmiot zamówienia realizuje Działanie 1 w Zadaniu 2 
przedmiotowego Projektu. 
Doradztwo prowadzone będzie w zakresie zakładania i prowadzenia PES i będzie obejmowało: 
- doradztwo z zakresu opracowywania biznes planów i wniosków grantowych,  
- doradztwo z zakresu opracowywania statutów, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych, 
- konsultacje w procesie rejestracji działalności gospodarczej, podstawy prawne dot. działalności fundacji 
i stowarzyszeń, kodeksu spółek handlowych, 
- doradztwo z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rozwiązywania konfliktów, księgowości i 
rachunkowości. 
 
W celu zachowania konkurencyjności, jak też dokonania wyboru dostępnych specjalistów w określonym 
przedziale czasu, Zamówienie podzielone jest na części, tj. poszczególne terminy wykonania przedmiotu 
zamówienia, w związku z czym Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wszystkie, bądź wybrane części 
niniejszego zapytania: 
 
CZĘŚĆ 1:  Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z 
zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r. 

 
CZĘŚĆ 2: Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z 
zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. 

 
CZĘŚĆ 3: Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z 
zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. 
 

 
1. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i wymiarze 

godzinowym uzgadnianym każdorazowo z Zamawiającym.  
2. Zamawiający zapewni salę szkoleniową, wydruk niezbędnych materiałów dla uczestników 

doradztwa przygotowanych przez Wykonawcę oraz przerwę kawową dla uczestników podczas 
doradztwa.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług doradztwa specjalistycznego obejmującego 
wskazane o opisie przedmiotu zamówienia moduły, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w 
pomieszczeniach udostępnianych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w postaci: Ankiet oraz Kart 
doradztwa (według wzorów przekazanych przez Zamawiającego). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania dokumentacji, o której mowa w pkt. 4 powyżej, 
do siedziby Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia wykonania doradztwa 
specjalistycznego dla danej grupy.  
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6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania na bieżąco Zamawiającego o przypadkach 
nieobecności Uczestników podczas doradztwa.  

 
7. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia protokołu, wskazującego na prawidłowe 

wykonanie zadania w projekcie, uwzględniającego liczbę oraz ewidencję godzin w danym 
miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. 

 
8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania we własnym zakresie kosztów dojazdów i innych 

kosztów związanych z realizacją doradztwa oraz realizacją obowiązków, o których mowa 
powyżej.  

 
IV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 
85312320-8 – usługi doradztwa 

 
V. Miejsce wykonania zamówienia dla wszystkich części: 

Województwo podlaskie, teren Subregionu Łomżyńskiego obejmującego powiaty: kolneński, łomżyński, 
wysokomazowiecki, grajewski, zambrowski – spotkania odbędą się w miejscowości w obrębie 
maksymalnie 10 km od miasta powiatowego. 
 

VI. Termin wykonania zamówienia: 
 
CZĘŚĆ 1:  01.03.2017 – 30.06.2017 r. 
CZĘŚĆ 2:  01.07.2017 – 30.09.2017 r. 
CZĘŚĆ 3:  01.10.2017 – 31.12.2017 r. 
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków dla wszystkich części. 
 

1. Warunki udziału w postępowaniu. 

1) O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem o niżej określonych 
kwalifikacjach: 

posiadają minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w świadczeniu doradztwa z zakresu 
objętego zamówieniem. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1, a także 
wskazać dorobek zawodowy poparty stosownymi referencjami, zgodnie z Załącznikiem nr 3, przedstawić 
CV (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i własnoręcznym podpisem) oraz udostępnić kopię 
dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, dyplomy ze szkoleń, 
certyfikaty, itp.). 
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2) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, zgodnie z opisem w podpunkcie 1). 

3) Wykonawcy świadczący doradztwo w ramach tego zamówienia będą wchodzili w skład zespołu 
doradców Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES) prowadzonego przez 
Zamawiającego. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem na zajęcia w różne regiony Subregionu 
Łomżyńskiego (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, itp. ), zgodnie z punktem 
IV. Zapytania ofertowego. 

5) Wykonawca akceptacje prowadzenie zajęć we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, bez 
możliwości ich zmiany. 

6) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez 
Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, 
uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu; 

7) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania W celu udokumentowania spełnienia 
niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2- Oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania. 

8) Wykonawca oświadcza, że po uwzględnieniu liczby godzin związanych z Zamówieniem jego 
łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 
środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. W celu 
udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania. 

9) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć 
oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

10) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu 
udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z 
Załącznikiem nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 
2. Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania, jak też dokonania oceny oferty przez Zamawiającego. 
 
W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 
następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
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b) wykaz wykonanych głównych usług – wykazanie minimum 3-letniego doświadczenia  
zawodowego  w  danym  obszarze tematycznym - załącznik nr 3. W celu udokumentowania 
spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1, a także wskazać dorobek zgodnie z Załącznikiem 
nr 3, przedstawić CV (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i własnoręcznym 
podpisem), udostępnić kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia 
studiów wszystkich stopni, dyplomy ze szkoleń, certyfikaty). 

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego, 

 
 

VIII. Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 
1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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.  

W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt a-d, 
zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

2. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich 
wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty. 

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 
udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z 
przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 
IX. Kryteria oceny ofert: 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 
a) Cena brutto za 1 godzinę zegarową doradztwa – 60 % 
b) Doświadczenie – 40% 
 
KRYTEIRUM A 
Cena (C) – 60% - oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 60 pkt. Ilość punktów dla każdej 
ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru:  
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C=
 .

 .
 X 60 pkt. 

 
gdzie: 
C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena” 
Cmin – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych 
ofert nie podlegających odrzuceniu 
Cbad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
KRYTERIUM B  
 
Doświadczenie - Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach 
kryterium to 40. 
3 lata doświadczenia zawodowego w danym 
obszarze tematycznym określonym w opisie 
przedmiotu zamówienia w pkt.III zapytania. 

0 pkt 

powyżej 3 do 4 lat doświadczenia zawodowego 
włącznie w danym obszarze tematycznym 
określonym w opisie przedmiotu zamówienia 
w pkt.III zapytania. 

10 pkt 

powyżej 4 do 5 lat doświadczenia zawodowego 
włącznie w danym obszarze tematycznym 
określonym w opisie przedmiotu zamówienia 
w pkt.III zapytania. 

20 pkt 

powyżej 5 do 6 lat doświadczenia zawodowego 
włącznie w danym obszarze tematycznym 
określonym w opisie przedmiotu zamówienia 
w pkt.III zapytania. 

30 pkt 

powyżej 6 lat doświadczenia zawodowego w 
danym obszarze tematycznym określonym w 
opisie przedmiotu zamówienia w pkt.III 
zapytania. 

40 pkt 

 
 
W przypadku uzyskania przez dwóch oferentów takiej samej ilości punktów, wybrany zostanie oferent z 
większym doświadczeniem zawodowym w dziedzinie zgodnej z tematyką przedmiotu zapytania, a jeśli 
nadal nie będzie możliwy wybór oferenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 
negocjacji z oferentami, zajmującymi najwyższe miejsce w liście rankingowej. 
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X. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 
1. Wymagania podstawowe:  

a. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub 
odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty - według wzoru: 
FORMULARZ OFERTOWY  (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi załącznikami do 
Zapytania ofertowego; 

b. Wykonawca składa ofertę dla jednego, kilku bądź wszystkich części zapytania. 
c. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postepowania;  
d. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami 

zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami - załącznikami. 

 
2. Cena:  

a. oferta powinna zawierać cenę brutto za 1 godzinę zegarową doradztwa dla wybranej części 
zapytania. 

b.  podana w polskich złotych (PLN) kwota brutto powinna zawierać podatek VAT lub podatki i 
składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalność 
gospodarczą) 

 
3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.  

a. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego 
zapytania ofertowego.  

b. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest:  
 

PAWEŁ BACKIEL, tel. +48 501 514 055 , email: pawel.backiel@gmail.com  
 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (z jedną ostateczną ceną) na każdą część zapytania 

ofertowego, bądź tylko na wybraną przez niego część; złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej 
oferty natę samą część lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe spowoduje 
odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.  

5. Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez 

osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie 
oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:  
a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi 

przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;  
b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy , którym Wykonawca udzielił pełnomocnictwa 

Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do 
oferty.  
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c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo 
(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.  

7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami 
zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w 
szczególności zawierać wszystkie informacje i dane. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  
a) Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia, 
b) Unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,  a także do 

pozostawienia postepowania bez wyboru oferty, 
c) Odrzucenia oferty z rażąco niską ceną, 
d) Odrzucenia ofert, których wartość przekroczy kwotę możliwą do zakontraktowania określoną we 

wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia). 
9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XI. Termin i miejsce składania ofert: 
Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@europartner-akie.pl, 
faksem na nr: 85 732 02 58,  poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 
Stowarzyszenie Europartner AKIE, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w 
terminie od dnia 10.02.2017 r. do dnia 22.02.2017 r. do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po terminie 
wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 
tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-16:00.  
Osobą uprawnioną do kontaktu jest: 
Paweł Backiel – (85) 732-02-58, e-mail: pawel.backiel@gmail.com 
 
XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XIII. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 

XIV. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, 
których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.  
 
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może 
wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert. 
 
XV. Zmiany w umowie 
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1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.  

2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:  
a) zaistnienia omyłki pisarskiej,  
b) zmiany danych teleadresowych,  
c) zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w 

dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,  
d) dopuszcza się możliwość zmiany terminu szkolenia składającego się na przedmiot umowy z 

następujących przyczyn:  

 jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w szkoleniu nie zostanie 
zakwalifikowana odpowiednia liczba uczestników spełniających kryteria stawiane na etapie 
procesu rekrutacji,  

 jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia (w 
szczególności: choroba trenera/doradcy, siła wyższa),  

 jeżeli Zamawiający w dniu wykonania usługi nie będzie posiadał niezbędnych zezwoleń, 
umów, akredytacji.  

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie 
danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających 
wpływ na jej ważność. 

4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez 
obie strony.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 
w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu. 

 
XVI. Pozostałe informacje 

1. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z 
funduszy unijnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 
Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w 
ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej 
realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Łączne zaangażowanie 
zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz 
działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych 
podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym 
mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:  
a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających 

ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze 
zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności 
pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,  

b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – 
uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej 
działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy) – w przypadku zatrudnienia w innych 
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projektach finansowanych z funduszy unijnych wykonawca będzie składać godzinową ewidencję 
czasu pracy dotyczącą wszystkich projektów.  

2. Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, 
wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu 
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. 

 
Wykaz załączników: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2 
3. Wykaz doświadczenia – Załącznik nr 3 
4. Wykaz osób – Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 1- Formularz ofertowy   

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/02/7.3/2017/PZ  z dnia 10.02.2017 roku 
 
Dane Wykonawcy: 
 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 
Tel: ………………………………………………… 
e-mail: ……………………………………………………………………………………………. 
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………… 
Data: ……………………………………………… 
 
 

1. Oświadczam, że oferuję następujący przedmiot zamówienia: 
 

Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania 
i prowadzenia PES, z godnie z wybraną częścią: 

 
CZĘŚĆ 1:  Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i 
prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r. 

 
Cena brutto za 1 (jedną) godzinę zegarową: …………….… (słownie: ……………… ) 

 
CZĘŚĆ 2: Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i 
prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. 

 
Cena brutto za 1 (jedną) godzinę zegarową: …………….… (słownie: ……………… ) 
 

CZĘŚĆ 3: Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i 
prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 
Cena brutto za 1 (jedną) godzinę zegarową: …………….… (słownie: ……………… ) 

 
2. Oświadczam, że posiadam odpowiednie zaplecze techniczne do wykonania zamówienia. 
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym, uzyskałam/em konieczne 

informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.  
4. Mam świadomość, iż brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy oraz 

nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować  
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odstąpienie od podpisania umowy, a tym samym niespełnienie warunków udziału w 
postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty Wykonawcy. 

5. Oświadczam, że po uwzględnieniu liczby godzin związanych z Zamówieniem moje łączne 
zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 
środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

6. Oświadczam, że realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami oraz wymaganiami 
określonymi w zapytaniu ofertowym; 

7. Oświadczam, że wykonam zamówienie w wyznaczonym terminie,  
8. Oświadczam, że w cenie proponowanej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 

zamówienia 
9. Wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą 
10. Zobowiązuję się do spełniania pozostałych wymagań wobec Zamawiającego: 

 

1) Posiadam minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w świadczeniu doradztwa z 
zakresu objętego zamówieniem. 

2) Wykonawca posiada umiejętność rozpoznania potrzeb szkoleniowych, w oparciu o nie 
przygotowania szkolenia, czyli określenia jego celów, oczekiwanych efektów uczenia się, planu 
szkolenia oraz metod i materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenia oceny efektów 
szkolenia.  

3) Wykonawca dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z 
zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do 
realizacji programu szkoleniowego.  

4) Wykonawca posiada umiejętność przygotowania procesu szkoleniowego, który będzie 
uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne.  

5) Wykonawca posiada umiejętność zaprojektowania procesu szkoleniowego ukierunkowanego 
na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce.  

6) Wykonawca posiada umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas szkolenia w sposób 
konstruktywny dla procesu uczenia.  

7) Wykonawca posiada umiejętność przeprowadzania szkoleń metodami aktywnymi.  
8) Wykonawca posiada niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem szkolenia i 

umiejętność wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych.  
9) Wykonawca wdraża mechanizmy zapewnienia jakości szkoleń, obejmujące co najmniej 

ewaluację każdego szkolenia.  
10) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem na zajęcia w różne regiony 

Subregionu Łomżyńskiego (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. ) 
12) Wykonawca akceptacje prowadzenie zajęć we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, 

bez możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność).  
13) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez 

Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, 
uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu; 



  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

14) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

15) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.  

16) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
 

Ponadto świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 
oświadczam, iż: 

 
1. Nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 
2. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1977r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z pón.zm.) 

 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 

(miejscowość, data) (czytelny podpis, pieczątka) 
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 

2)   posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 
karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

 

………………………………………… ………………………………………… 

(miejscowość, data) (czytelny podpis, pieczątka) 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisany(a) 
…………………………………………………………………………………………………..  

reprezentujący 
firmę…………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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; 
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 
 
  

………………………………………… ………………………………………… 

(miejscowość, data) (czytelny podpis, pieczątka) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego- wykaz doświadczenia 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

………………………………….………………… 

pieczęć Oferenta/dane Oferenta 

 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA DORADCY 

Do załącznika należy dołączyć ponumerowane dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług (np. 
referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, CV), z których wynika wymienione doświadczenie. 

W przypadku braku informacji w ww. dokumentach o dokładnym okresie doświadczenia, nie będzie ono brane 
pod uwagę do oceny.  

 

Wykaz doświadczenia zawodowego w danym obszarze tematycznym 

Imię i 
nazwisko 
trenera 

Data 
zaangażowania 
od-do (dzień, 
miesiąc, rok) 

Instytucja Stanowisko Zakres obowiązków 

     

     

     

     

     

 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  
w Załączniku nr 3 są zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że po uwzględnieniu liczby godzin związanych z Zamówieniem moje łączne zaangażowanie 
zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz 
działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin 
miesięcznie. 

 

………………………………………… ………………………………………… 

(miejscowość, data) (czytelny podpis, pieczątka) 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

………………………………………………….... 

………………………………………………….... 

………………………………….………………… 

pieczęć Oferenta/dane Oferenta 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO REALIZACJI 
DORADZTWA 

 

Oświadczam, że wykazane osoby spełniają warunki formalne dotyczące doświadczenia zawodowego opisane 
w poniższej tabeli, zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

Imię i nazwisko 
3-letnie  doświadczenie  
zawodowe  w  danym  
obszarze tematycznym 

  posiada  

nie posiada 

  posiada                                             

 nie posiada 

  posiada                                             

 nie posiada 

  posiada                                             

 nie posiada 

 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  
w Załączniku nr 4 są zgodne z prawdą. 

 

..............................................., dnia ................................. 

  pieczęć/podpis Oferenta   data 


