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Postępowanie nr 1/1.2.1/POWER/2018    Nowy Sącz, dnia 08 lutego 2018 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

PRZEPROWADZANE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 

w ramach projektu „Młodzi aktywni na Śląsku”(POWR.01.02.01-24-0034/17) 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty 

konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” poprzez:  

1) Umieszczenie zapytania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

2) Zebranie i ocenę ofert;  

3) Wybór Wykonawcy;  

4) Sporządzenie protokołu;  

5) Poinformowania Wykonawców o wynikach zapytania oraz zamieszczenia tej informacji na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Perfect English Małgorzata Stone 

ul. Jana Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz 

NIP 77341441105, REGON 491969427 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Informacje o projekcie: 

Projekt „Młodzi aktywni na Śląsku” obejmuje działania skierowane do 120 osób w wieku 18-29 lat, bez 

pracy, biernych zawodowo, w tym do osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w województwie 

śląskim na terenie Metropolii Górnośląskiej, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. 

młodzież NEET zgodnie z definicja przyjętą w POWER 2014-2020), i zakłada zwiększenie szans na 

zatrudnienie tych osób poprzez zapewnienie im indywidualnego, kompleksowego wsparcia o 

charakterze edukacyjno-zawodowym w okresie od 01.01.2018 r. do 31.10.2019 r. 

 

CZĘŚĆ I 

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest świadczenie usługi poradnictwa zawodowego 

dla 120 Uczestników projektu. 

Kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa 

Kod CPV: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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2. Zakres usługi obejmuje: 

a) Przeprowadzenie indywidualnych spotkań doradcy zawodowego z każdym Uczestnikiem. 

Przewidziano 2 etapy wsparcia: 

 I etap – opracowanie IPD (10 godzin spotkań): przy czynnym udziale Uczestnika zostanie 

opracowana ścieżka wsparcia odpowiadająca potrzebom, wiedzy, zdolnościom, predyspozycjom 

i doświadczeniu. Wynikiem będzie stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Uczestnik 

dzięki wspólnemu opracowaniu IPD będzie świadomy celu i zakresu wsparcia oraz dobrowolnie i 

świadomie podejmie zaplanowaną dla niego ścieżkę aktywizacji. Podczas spotkań z doradcą 

zawodowym będzie podkreślany podmiotowy charakter uczestnictwa w projekcie i konieczność 

czynnego angażowania się  Uczestnika w przygotowane dla niego wsparcie. 

 II etap – aktualizacja IPD (10 godzin spotkań): w toku realizacji ścieżki wsparcia w projekcie 

będzie możliwa modyfikacja ścieżki wsparcia, w tym z powodu zmiany osobistej sytuacji 

Uczestnika bądź też zewnętrznych uwarunkowań mających wpływ na przebieg realizacji ścieżki 

aktywizacji zawodowej (udzielenie wsparcia każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją 

potrzeb Uczestnika). 

b) Zapewnienie warunków lokalowych do prowadzenia zajęć, tj. sal spełniających wymogi BHP, 

wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadających instalację grzewczą oraz odpowiednie 

zaplecze sanitarne. Sale muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. muszą 

być pozbawione barier architektonicznych. Sale muszą być wyposażone w co najmniej 2 krzesła 

i stół, flipchart lub tablicę suchościeralną, bezprzewodowy dostęp Internetu. Sale powinny być 

zlokalizowane na terenie wskazanego przez Zamawiającego miasta lub w najbliższej okolicy (do 3 

km od centrum) i usytuowane nie dalej niż 300 metrów  od przystanku komunikacji publicznej. 

Wskazane przez Wykonawcę sale muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3. Wymiar godzinowy, liczba Uczestników: 

20 godzin/Uczestnik, 120 Uczestników. 

Łączny wymiar godzinowy: 2 400 godzin. 

1 godzina = 60 minut zajęć 

4. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy: 

a) rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym 

prowadzenie dokumentacji, w szczególności list obecności Uczestników, dzienników zajęć, kart 

usług doradczych, dokumentów IPD, rejestru opracowanych IPD; 

b) niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej oraz e-mail informacji o każdym Uczestniku, 

który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości; 

c) przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu w oparciu 

o „Zasadę równości szans Kobiet i Mężczyzn w projektach”; 

d) niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej oraz innym podmiotom 

uprawnionym do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, w tym 

dokumentów finansowych; 
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e) pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności 

Zamawiającego rozumiane jako: 

 Realizacja przedmiotu 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. 

 Akceptacja prowadzenia zajęć w godzinach 6-21 we wskazanych przez Zamawiającego 

miejscach, bez możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność). 

 Dojazd na zajęcia w różne regiony województwa śląskiego (wszelkie koszty dojazdu, 

zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi wyłącznie Wykonawca). 

Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do 

zdiagnozowanych potrzeb i możliwości Uczestników projektu, zabezpieczeniem prawidłowej 

realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

f) Pozostawanie w dyspozycyjności w liczbie godzin potrzebnej do realizacji przedmiotu zamówienia. 

g) Ze względu na konieczność prawidłowej i terminowej realizacji projektu Zamawiający zastrzega, 

konieczność równoległego prowadzenia poradnictwa dla wielu osób, co oznacza dysponowanie 

przez Wykonawcę odpowiednią ilością kadry oraz odpowiednim zapleczem technicznym/salami.  

h) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie trwania umowy. 

i) Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem 

poradnictwa zawodowego do 2 dni po zakończonych zajęciach. 

j) Informowanie Uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

k) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu po przeprowadzeniu wsparcia protokołu 

wskazującego prawidłowe wykonanie zadań. 

5. Termin realizacji: II 2018 – X 2019. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek 

wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy). 

6. Miejsce realizacji: województwo śląskie, teren Metropolii Górnośląskiej (zgodnie z delimitacją przyjętą 

w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+) tj. miasta: Będzin, Bieruń, 

Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Knurów, Łaziska Górne, 

Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Wojkowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 

Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze. 

7. Wymagania wobec Wykonawcy: 

a) Uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności. 

b) Dysponowanie kadrą doradców zawodowych (minimum 4 osoby) posiadających: 

 Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 

wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: doradztwo zawodowe lub 
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studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa 

zawodowego. Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone 

certyfikatami (zaświadczeniami) oraz, 

 minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego 

potwierdzone stosownymi dokumentami (np. referencje, świadectwa pracy). 

c) Posiadanie potencjału organizacyjno–technicznego umożliwiającego organizację poradnictwa 

zawodowego, zapewnienie sal. 

d) Osoby fizyczne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o realizację 

zamówienia muszą spełniać łącznie w/w wymagania. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, łączne 

zaangażowanie zawodowe osoby składającej ofertę, w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 

środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. 

e) Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

CZĘŚĆ II 

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części II jest świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla 120 

Uczestników projektu. 

Kod CPV: 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy 

Kod CPV: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

2. Zakres usługi obejmuje: 

a) Przeprowadzenie indywidualnych spotkań pośrednika pracy z każdym Uczestnikiem w wymiarze 20 

godzin. 

b) Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami z lokalnego i regionalnego rynku pracy. 

c) Organizację spotkań Uczestników z pracodawcami. 

d) Tworzenie bazy ofert pracy. 

e) Przedstawianie Uczestnikom ofert pracy odpowiadających ich predyspozycjom i możliwościom. 

f) Zapewnienie warunków lokalowych do prowadzenia zajęć, tj. sal spełniających wymogi BHP, 

wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadających instalację grzewczą oraz odpowiednie 

zaplecze sanitarne. Sale muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. muszą być 

pozbawione barier architektonicznych. Sale muszą być wyposażone w co najmniej 2 krzesła i stół, 

flipchart lub tablicę suchościeralną, bezprzewodowy dostęp Internetu. Sale powinny być 

zlokalizowane na terenie wskazanego przez Zamawiającego miasta lub w najbliższej okolicy (do 3 

km od centrum) i usytuowane nie dalej niż 300 metrów  od przystanku komunikacji publicznej. 

Wskazane przez Wykonawcę sale muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3. Wymiar godzinowy, liczba Uczestników: 

20 godzin/ Uczestnik, 120 Uczestników. 

Łączny wymiar godzinowy: 2 400 godzin. 
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1 godzina = 60 minut zajęć 

4. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy: 

a) rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym 

prowadzenie dokumentacji, w szczególności list obecności Uczestników, dzienników zajęć, kart 

pośrednictwa pracy; 

b) niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej oraz e-mail informacji o każdym Uczestniku, 

który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości; 

c) przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu w oparciu 

o „Zasadę równości szans Kobiet i Mężczyzn w projektach”; 

d) niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej oraz innym podmiotom 

uprawnionym do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, w tym 

dokumentów finansowych; 

e) pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności 

Zamawiającego rozumiane jako: 

 Realizacja przedmiotu 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, chyba że strony postanowią inaczej. 

 Akceptacja prowadzenia zajęć w godzinach 6-21 we wskazanych przez Zamawiającego 

miejscach, bez możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność). 

 Dojazd na zajęcia w różne regiony województwa śląskiego (wszelkie koszty dojazdu, 

zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi wyłącznie Wykonawca). 

Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do 

zdiagnozowanych potrzeb i możliwości Uczestników projektu, zabezpieczeniem prawidłowej 

realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

f) Pozostawanie w dyspozycyjności w liczbie godzin potrzebnej do realizacji przedmiotu zamówienia. 

g) Ze względu na konieczność prawidłowej i terminowej realizacji projektu Zamawiający zastrzega, 

konieczność równoległego prowadzenia pośrednictwa dla wielu osób, co oznacza dysponowanie 

przez Wykonawcę odpowiednią ilością kadry oraz odpowiednim zapleczem technicznym/salami.  

h) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie trwania umowy. 

i) Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem 

poradnictwa zawodowego do 2 dni po zakończonych zajęciach. 

j) Informowanie Uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

k) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu po przeprowadzeniu wsparcia protokołu 

wskazującego prawidłowe wykonanie zadań. 

5. Termin realizacji: II 2018 – X 2019. 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek 

wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy). 

6. Miejsce realizacji: województwo śląskie, teren Metropolii Górnośląskiej (zgodnie z delimitacją przyjętą 

w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+) tj. miasta: Będzin, Bieruń, 

Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Knurów, Łaziska Górne, 

Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Wojkowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 

Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze. 

7. Wymagania wobec Wykonawcy: 

a) Posiadanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. 

b) Dysponowanie kadrą pośredników pracy (minimum 4 osoby)posiadających: 

 Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o 

szkolnictwie wyższym. Pożądane kursy uzupełniające z zakresu pośrednictwa pracy 

potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami), 

 minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa 

zawodowego potwierdzone stosownymi dokumentami (np. referencje, świadectwa pracy). 

 Posiadanie potencjału organizacyjno–technicznego umożliwiającego organizację 

pośrednictwa pracy, zapewnienie sal. 

8. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

CZĘŚĆ III 

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części III jest świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń 

zawodowych dla 120 Uczestników projektu. 

Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

Kod CPV: 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

Kod CPV: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

2. Rodzaje szkoleń, wymiar godzinowy, liczba Uczestników: 

Szkolenie 
Wymiar godzinowy 

(dla 1 grupy) 

Liczba grup/  

liczba osób w grupie 
Liczba osób ogółem 

Rachunkowość 100 godzin 2 grupy x 10 osób 20 osób 

Sprzedawca z obsługą kasy 

fiskalnej i fakturowaniem 
90 godzin 2 grupy x 10 osób 20 osób 

Fryzjer 160 godzin 2 grupy x 10 osób 20 osób 

Kosmetyczka 200 godzin 2 grupy x 10 osób 20 osób 

Szkolenie Kelner/ Barman 80 godzin 2 grupy x 10 osób 20 osób 

Przedstawiciel handlowy 15 godzin 2 grupy x 10 osób 20 osób 

1 godzina = 45 minut zajęć 
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3. Zakres usługi obejmuje kompleksowe przeprowadzenie szkoleń tj.: 

 Opracowanie programu szkolenia określającego szczegółową tematykę w oparciu o rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. Nr 34 poz. 186 z późn. zm.) oraz z wykorzystaniem 

standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych 

w bazach danych prowadzonych przez właściwego ministra. 

 Zakończenie szkoleń procedurą walidacji i certyfikacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie 

odpowiedniego ich sprawdzenia (egzamin/test). Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub 

nabycie kompetencji (potwierdzone certyfikatem przez instytucję uprawnioną do nadawania 

kwalifikacji i wydania formalnego dokumentu). Nabycie kompetencji/kwalifikacji nastąpi 

po realizacji wszystkich wymienionych etapów: 

 Etap I – Zakres. 

 Etap II – Wzorzec – zdefiniowanie efektów uczenia się, które osiągną Uczestnicy. 

(przedstawione w ust. 4). 

 Etap III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji nabycia kompetencji/ kwalifikacji 

na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielonego danej 

osobie (do 4 tygodni po zakończeniu). 

 Etap IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników oceny ze standardem wymagań. 

 Zapewnienie Uczestnikom materiałów dydaktycznych. 

 Zapewnienie Uczestnikom materiałów szkoleniowych (np. zestawu składającego się z teczki, notesu 

i długopisu). 

 Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja szkoleń, w tym prowadzenie 

dokumentacji, w szczególności opracowanie materiałów szkoleniowych, prowadzenie list 

obecności, przeprowadzanie testów/ ankiet ex ante i ex post, przygotowanie zestawienia wyników 

testów wiedzy, prowadzenie dzienników zajęć, przygotowanie raportów podsumowujących ocenę 

efektów uczenia się, przedstawienie Zamawiającemu programów nauczania i potwierdzeń odbioru 

przez Uczestników materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, z uwzględnieniem dodatkowych 

wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć, dotyczących indywidualnych potrzeb 

Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia. 

 Przeprowadzenie na zakończenie szkolenia egzaminu wewnętrznego sprawdzającego stopień 

przyswojenia przez Uczestników wiadomości objętych programem szkolenia. Sporządzenie 

protokołu z przebiegu egzaminu oraz wydanie odpowiednich zaświadczeń lub certyfikatów 

opatrzonych logo Unii Europejskiej i logo EFS. Przekazanie Zamawiającemu kserokopii w/w 

zaświadczeń, poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

 Zapewnienie przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych potwierdzających podwyższenie lub 

dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście 

zidentyfikowanych potrzeb Uczestnika. Certyfikaty/ inne dokumenty potwierdzające uzyskanie 

kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w branży (zgodnie z dokumentem Podstawowe 

informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego). 
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 Zapewnienie wydania certyfikatów przez instytucję uprawnioną do egzaminowania w zakresie 

szkolenia. 

 Wydanie certyfikatów Uczestnikom, którzy otrzymają pozytywny wynik egzaminu, oraz przekazanie 

kserokopii certyfikatów Zamawiającemu. 

 Zapewnienie warunków lokalowych do prowadzenia zajęć, tj. sal szkoleniowych spełniających 

wymogi BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadających instalację grzewczą oraz 

odpowiednie zaplecze sanitarne. Sale muszą być wyposażone w krzesła i/lub fotele oraz stoliki 

dla wszystkich Uczestników i prowadzącego, flipchart lub tablicę suchościeralną, sprzęt 

multimedialny: komputer, ekran, rzutnik multimedialny, mikrofon bezprzewodowy 

dla prowadzącego, oświetlenie, nagłośnienie, bezprzewodowy dostęp Internetu (wifi). Sale muszą 

być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. muszą być pozbawione barier 

architektonicznych. Sale powinny być zlokalizowane na terenie wskazanego przez Zamawiającego 

miasta lub w najbliższej okolicy (do 3 km od centrum) i usytuowane nie dalej niż 300 metrów  od 

przystanku komunikacji publicznej. Wskazane przez Wykonawcę sale muszą być zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 

 Zapewnienie wyżywienia Uczestników podczas każdego dnia zajęć: przerwy kawowej – w przypadku 

zajęć trwających co najmniej 4 godziny dziennie i lunchu - w przypadku zajęć trwających co najmniej 

6 godzin dziennie. 

Przerwa kawowa obejmuje: kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki, kruche ciastka lub owoce. 

Lunch (przerwa obiadowa) obejmuje: drugie danie oraz napój. 

 Zapewnienie warunków, sprzętu, urządzeń i pomocy adekwatnych do zakresu szkoleń niezbędnych 

do przeprowadzenia zajęć praktycznych. 

 Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej oraz e-mail informacji o każdym Uczestniku, 

który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 

 Niezwłoczne udostępnianie Zamawiającemu do kontroli wszelkich dokumentów związanych 

z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych, na żądanie Instytucji Pośredniczącej 

oraz innych podmiotów uprawnionych. 

 Realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, w oparciu o 

harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników. 

 Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu w oparciu 

o „Zasadę równości szans Kobiet i Mężczyzn w projektach”. 

 Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć 

w terminie do 2 dni roboczych po zakończonym szkoleniu, a zeskanowanych dokumentów na każde 

wezwanie Zamawiającego. 

 Informowanie Uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań. 

 Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu po przeprowadzeniu szkoleń protokołu 

wskazującego prawidłowe wykonanie zadań. 
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 Wykonywanie dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem zajęć, w tym: 

rozprowadzanie wśród Uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego, zbieranie od 

Uczestników dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach, oznaczenie materiałów 

szkoleniowych/ materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami wskazanymi przez Zamawiającego. 

4. Efekty uczenia się, jakie mają osiągnąć Uczestnicy w wyniku przeprowadzenia szkoleń: 

a) Rachunkowość – Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie znał zasady organizowania działalności 

gospodarczej, charakterystykę aktywów i pasywów, operacji gospodarczych, zasady prowadzenia 

dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ewidencji operacji bilansowych, ewidencji operacji 

wynikowych, zasady ustalania wyniku finansowego, zasady sprawozdawczości finansowej jednostek 

mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości ,zasady prowadzenia bilansu otwartego i 

zamkniętego, rachunku zysków i strat, zasady funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce i 

ordynacji podatkowej, przepisy związane z VAT, formy opodatkowania działalności gospodarczej, 

ewidencji podatkowej i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych, zasady naliczania podatków i opłat 

obciążających przedsiębiorstwa, podstawy rozliczeń z ZUS. Uczestnik będzie umiał wykorzystać 

programy komputerowe w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 

b) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem – Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie 

posiadał umiejętność sprawnego prowadzenia procesu sprzedaży, będzie znał techniki sprzedaży, 

przepisy regulujące sprzedaż konsumencką, obowiązki sprzedawcy, dokumenty sprzedaży, sposoby 

prezentowania produktów, rozwiązania zwiększające sprzedaż, techniki sprzedaży, zasady 

prowadzenia rozmów handlowych, zasady obsługi trudnego klienta itp. Uczestnik nabędzie 

umiejętność obsługi kas fiskalnych oraz gospodarowania magazynowego, w tym obsługę 

programów komputerów do fakturowania. 

c) Fryzjer – Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie znał zasady organizacji pracy w salonie 

fryzjerskim, zasady BHP, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi, rodzaje produktów 

fryzjerskich, możliwości w zakresie otwarcia własnego salonu fryzjerskiego, strukturę i właściwości 

włosa, zasady profesjonalnej obsługi klienta, zasady pielęgnacji włosów, techniki strzyżenia włosów, 

zasady koloryzacji włosów, trwałej zmiany kształtu włosa, techniki modelowania włosów, zasady 

stylizacji koków i upięć i in. 

d) Kosmetyczka – Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie znał wymagania higieniczno-sanitarne dla 

gabinetu, zasady i warunki przystąpienia do zabiegu kosmetycznego, zasady demakijażu 

i pielęgnacji oczu, budowę i funkcje skóry. Uczestnik będzie umiał wykonać zabiegi pielęgnacyjne 

skóry, zabiegi z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury kosmetycznej itp. 

e) Kelner/ barman – Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie znał zasady obsługi konsumentów, 

zasady organizacji profesjonalnych zakładów gastronomicznych, organizację i techniki obsługi 

przyjęć okolicznościowych, bankietów i innych imprez, dekoracji stołów i układania zastawy 

stołowej, doboru szkła, napojów i potraw, asortyment, technikę miksowania i tworzenia własnych 

receptur sporządzania cocktaili, napojów firmowych, kawy, herbaty, zasady autoprezentacji, zasady 

savoir-vivre, systemy rozliczeń kelnerskich. 

f) Przedstawiciel handlowy – Uczestnik dzięki ukończeniu szkolenia udoskonali osobiste kompetencje 

w celu świadomego kierowania procesem sprzedaży, pozna metody oraz techniki przydatne w 

planowaniu sprzedaży oraz organizacji pracy, będzie potrafił przeprowadzić analizę skuteczności. 

Uczestnik będzie umiał wykorzystać adekwatne techniki sprzedaży i umiejętności handlowe, 

pozyskać nowych klientów, zaplanować czas pracy, właściwie rozpoznać potrzeby klientów, 

stosować mechanizmy perswazji językowej, prowadzić negocjacje handlowe. 
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5. Termin realizacji: II 2018 – VI 2019. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek 

wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy). 

6. Miejsce realizacji: województwo śląskie, teren Metropolii Górnośląskiej (zgodnie z delimitacją przyjętą 

w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+) tj. miasta: Będzin, Bieruń, 

Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Knurów, Łaziska Górne, 

Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Wojkowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 

Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze. 

7. Wymagania wobec Wykonawcy: 

a) Posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki 

Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

b) Dysponowanie kadrą trenerów posiadających: 

 Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w branży związanej z tematyką szkolenia, 

 Uprawnienia pedagogiczne 

c) Posiadanie potencjału organizacyjno–technicznego umożliwiającego organizację szkoleń, 

zapewnienie sal, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, wyżywienia, egzaminów i certyfikacji. 

d) Posiadanie wdrożonego systemu certyfikacji szkoleń. 

8. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

CZĘŚĆ IV 

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części IV jest świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń 

z zakresu branżowych umiejętności językowych dla 120 Uczestników projektu. 

Kod CPV:80580000-3 Oferowanie kursów językowych 

Kod CPV: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

Kod CPV: 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

2. Zakres usługi obejmuje kompleksowe przeprowadzenie szkoleń, z języka angielskiego branżowego dla 

60 Uczestników oraz szkolenia z języka niemieckiego branżowego dla 60 Uczestników, tj.: 

a) Przeprowadzenie testów i rozmów z Uczestnikami w celu oceny umiejętności językowych  poziomu 

zaawansowania oraz zakwalifikowanie Uczestników do odpowiednich grup. 

b) Przeprowadzenie kursu w wymiarze 120 godzin/ 1 Uczestnik w grupach liczących 6 osób, 

prowadzącego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu TGLS/ TELC lub równoważnego. 

c) Przeprowadzanie testów sprawdzających poziom przyswojonej wiedzy i nabytych umiejętności 

przez Uczestników kursu oraz egzaminów po przerobieniu ustalonej partii materiału, wykonywanie 

sprawozdań z przeprowadzonych testów, opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu raportu/ 

oceny zbiorczej z postępów Uczestników po przeprowadzonych testach, przeprowadzenie w trakcie 

trwania kursu egzaminu próbnego będącego symulacją egzaminu zewnętrznego. 
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d) Zapewnienie każdemu Uczestnikowi materiałów dydaktycznych. Materiały dydaktyczne/podręczniki 

powinny być dostosowane do poziomu zaawansowania Uczestników. Wykonawca przedstawi 

propozycję podręcznika/podręczników jednego z wiodących Wydawnictw i musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

e) Zapewnienie każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych tj. zestawu składającego się 

z pendrive’a z materiałami szkoleniowymi, teczki, notesu, długopisu. 

f) Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja szkoleń, w tym prowadzenie 

dokumentacji, w szczególności: 

 list obecności, 

 dzienników zajęć, 

 protokołów z egzaminów, 

 zaświadczeń o ukończeniu kursu, 

z uwzględnieniem dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć, dotyczących 

indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia 

zajęć. 

g) Wydanie Uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz przekazanie kserokopii zaświadczeń 

Zamawiającemu. 

h) Opracowanie programu szkolenia określającego szczegółową tematykę w oparciu o zdiagnozowane 

potrzeby grupy docelowej (uzyskanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w 

różnorodnych zawodach usługowych) oraz lokalnego rynku pracy (deficyty w zakresie wysoko 

wykwalifikowanych pracowników usług w województwie śląskim), z uwzględnieniem oczekiwanych 

efektów uczenia się. 

i) Zakończenie szkoleń procedurą walidacji oraz przygotowanie Uczestników do procedury certyfikacji 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo 

weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (egzamin/test). Efektem 

szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (potwierdzone certyfikatem przez 

instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydania formalnego dokumentu). Nabycie 

kompetencji/ kwalifikacji nastąpi po realizacji wszystkich wymienionych etapów: 

 Etap I – Zakres. 

 Etap II – Wzorzec – zdefiniowanie efektów uczenia się, które osiągną Uczestnicy. Uczestnik 

dzięki ukończeniu szkolenia wzbogaci znajomość języka i terminologii związanej z branżą 

usług, nabędzie umiejętność prowadzenia rozmów, dyskusji na tematy związane z różnymi 

aspektami pracy, rozmów z klientem, negocjacji, umiejętność rozumienia dokumentacji 

fachowej oraz artykułów i publikacji, umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów dotyczących 

branży, wzbogaci znajomość gramatyki z naciskiem na struktury niezbędne do podstawowej 

komunikacji w środowisku pracy. 

 Etap III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji nabycia kompetencji/ kwalifikacji 

na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielonego danej 

osobie (do 4 tygodni po zakończeniu). 

 Etap IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników oceny ze standardem wymagań. 
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j) Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja szkoleń, w tym prowadzenie 

dokumentacji, w szczególności opracowanie materiałów szkoleniowych, prowadzenie list 

obecności, przeprowadzanie testów/ ankiet ex ante i ex post, przygotowanie zestawienia wyników 

testów wiedzy, prowadzenie dzienników zajęć, przygotowanie raportów podsumowujących ocenę 

efektów uczenia się, przedstawienie Zamawiającemu programów nauczania i potwierdzeń odbioru 

przez Uczestników materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, z uwzględnieniem dodatkowych 

wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć, dotyczących indywidualnych potrzeb 

Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia. 

k) Zapewnienie warunków lokalowych do prowadzenia zajęć, tj. sal szkoleniowych spełniających 

wymogi BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadających instalację grzewczą oraz 

odpowiednie zaplecze sanitarne. Sale muszą być wyposażone w krzesła i/lub fotele oraz stoliki 

dla wszystkich Uczestników i prowadzącego, flipchart lub tablicę suchościeralną, sprzęt 

multimedialny: komputer, ekran, rzutnik multimedialny, mikrofon bezprzewodowy 

dla prowadzącego, oświetlenie, nagłośnienie, bezprzewodowy dostęp Internetu (wifi). Sale muszą 

być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. muszą być pozbawione barier 

architektonicznych. Sale powinny być zlokalizowane na terenie wskazanego przez Zamawiającego 

miasta lub w najbliższej okolicy (do 3 km od centrum) i usytuowane nie dalej niż 300 metrów  od 

przystanku komunikacji publicznej. Wskazane przez Wykonawcę sale muszą być zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 

l) Zapewnienie wyżywienia Uczestników podczas każdego dnia zajęć: przerwy kawowej – w przypadku 

zajęć trwających co najmniej 4 godziny dziennie i lunchu - w przypadku zajęć trwających co najmniej 

6 godzin dziennie. 

Przerwa kawowa obejmuje: kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki, kruche ciastka lub owoce. 

Lunch (przerwa obiadowa) obejmuje: drugie danie oraz napój. 

m) Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej oraz e-mail informacji o każdym Uczestniku, 

który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 

n) Niezwłoczne udostępnianie Zamawiającemu do kontroli wszelkich dokumentów związanych 

z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych, na żądanie Instytucji Pośredniczącej 

oraz innych podmiotów uprawnionych. 

o) Realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, w oparciu o 

harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników. 

p) Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu w oparciu 

o „Zasadę równości szans Kobiet i Mężczyzn w projektach”. 

q) Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć 

w terminie do 2 dni roboczych po zakończonym szkoleniu, a zeskanowanych dokumentów na każde 

wezwanie Zamawiającego. 

r) Informowanie Uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

s) Prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań. 

t) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu po przeprowadzeniu szkoleń protokołu 

wskazującego prawidłowe wykonanie zadań. 
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u) Wykonywanie dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem zajęć, w tym: 

rozprowadzanie wśród Uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego, zbieranie od 

Uczestników dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach, oznaczenie materiałów 

szkoleniowych/ materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami wskazanymi przez Zamawiającego. 

3. Wymiar godzinowy, liczba Uczestników: 

a) Szkolenie z języka angielskiego: 

120 godzin/ 1 grupa, 15 dni x 8 godzin, 10 grup x 6 osób, 60 Uczestników. 

b) Szkolenie z języka niemieckiego: 

120 godzin/ 1 grupa, 15 dni x 8 godzin, 10 grup x 6 osób, 60 Uczestników. 

Łączny wymiar godzinowy: 2 400 godzin. 

1 godzina = 45 minut zajęć 

4. Termin realizacji: II 2018 – VII 2019. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek 

wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy). 

5. Miejsce realizacji: województwo śląskie, teren Metropolii Górnośląskiej (zgodnie z delimitacją przyjętą 

w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+) tj. miasta: Będzin, Bieruń, 

Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Knurów, Łaziska Górne, 

Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Wojkowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 

Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze. 

6. Wymagania wobec Wykonawcy: 

a) Posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki 

Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

b) Dysponowanie kadrą: 

 co najmniej 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe kierunkowe I lub II stopnia na kierunku 

filologia angielska lub pokrewnym, 

 co najmniej 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe kierunkowe I lub II stopnia na kierunku 

filologia niemiecka lub pokrewne, 

 posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu szkoleń językowych, 

w tym z zakresu języka branżowego. 

c) Posiadanie potencjału organizacyjno – technicznego umożliwiającego organizację szkoleń, 

zapewnienie sal, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, wyżywienia. 

d) Posiadanie wdrożonego systemu certyfikacji językowej. 

7. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
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III. Warunki udziału w postępowaniu.  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria:  

a) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

- 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.  

Zamawiający informuje, że osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w jego imieniu jest Małgorzata 

Stone prowadząca działalność pod firmą Perfect English Małgorzata Stone. 

Zamawiający informuje, że osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest: Agata Horodyska, Kierownik Projektu. 

b) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości 

prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani 

nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne,  

c) nie są osobami fizycznymi prawomocnie skazanymi za przestępstwo: 

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. 

zm.89)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 

1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051), 

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny, 

- skarbowe, 

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769). 

d) posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, zgodnie ze specyfikacją opisaną w każdej części 

zamówienia lub dysponują odpowiednimi zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia,  

e) w przypadku oferentów świadczących usługi osobiście (dotyczy osób fizycznych oraz osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, łączne zaangażowanie zawodowe osoby składającej ofertę, w 

realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie 

przekroczy 276 godzin miesięcznie.  
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Warunek określony w ppkt 1 lit. a, b, c, e – Oświadczenie Wykonawcy.  

W przypadku wyłonienia oferty do realizacji Wykonawca w ciągu 3-ch dni przedstawi zaświadczenie o 

niezaleganiu z US oraz ZUS nie starsze niż 3 miesiące na dzień składania oferty oraz zaświadczenie z 

Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert. 

Warunek określony w ppkt 1 lit. d Zamawiający zweryfikuje na podstawie dokumentów potwierdzających 

wymagane kwalifikacje i doświadczenie (np.CV, referencje). W przypadku wyłonienia oferty do realizacji 

wybrany Wykonawca zobowiązany zostanie do dostarczenia Zamawiającemu kserokopii dyplomów i innych 

dokumentów/zaświadczeń potwierdzających wymagane kwalifikacje i doświadczenie.  

W przypadku składanie oferty przez firmę/instytucję delegująca do pełnienia określonych funkcji swoich 

pracowników oferta musi bezpośrednio wskazywać pracownika z imienia i nazwiska oraz zwierać życiorysy 

zawodowe/portfolio każdej z osób wymienionych w ofercie. 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

 

IV. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 

ofertowego: 

a)  Załącznik nr 1 Formularz oferty. 

b) Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań. 

c) Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu aspektów społecznych – dotyczy części III i IV. 

d) Załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d Doświadczenie Wykonawcy. 

e) Załącznik nr 5a, 5b, 5c, 5d Potencjał Wykonawcy_kadra. 

f) Załącznik nr 6a, 6b, 6c, 6d Potencjał Wykonawcy_sale. 

2. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta musi być wypełniona 

w sposób czytelny w języku polskim. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca 

składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia 

rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji 

projektu powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty a następnie wycofanie się). 

6. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają 

zwrotowi. 

7. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek 

pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. 
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9. Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne 

do wykonania zamówienia oraz ewentualne składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których 

obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę jak 

i Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego). 

10. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adresem e-mail: ahorodyska@perfectenglish.pl. 

Wszelkie wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować 

na wskazany adres e-mail. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w treści powyżej lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

12. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących 

do wypełnienia oferty. 

13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej 

odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz do unieważnienia 

zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

15. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 

niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną 

poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania 

ofertowego. 

16. Miejsce i termin składania ofert: 

a) Termin składania ofert upływa 16 lutego 2018 r. o godzinie 09:00. Decyduje data wpływu. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

b) Miejsce składania ofert: Perfect English Małgorzata Stone, ul. Jana Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz. 

c) Dopuszczalna forma składania ofert: 

 przesyłka pocztowa/kurierska (w formie pisemnej) skierowana na adres podany wyżej, 

 osobiście. 

 drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego – ahorodyska@perfectenglish.pl z 

podaniem nazwy zamówienia w temacie maila. 

d) Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący 

poufność jej treści z dopiskiem >>Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2018 r. –„Młodzi aktywni 

na Śląsku”<<. 

e) Za termin złożenia oferty uważa się ̨datę jej faktycznego wpływu do Zamawiającego. 

17. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest 

przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium: 

w zakresie części I -  w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) 
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w zakresie części II -  w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 

w zakresie części III - w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) 

w zakresie części IV - w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) 

Wadium może zostać wniesione w następujących formach: 

 w pieniądzu na wskazany przez Zamawiającego rachunek w mBank S.A o nr 89 1140 2017 0000 

4602 0477 6102  z dopiskiem w tytule:  Wadium - zapytanie ofertowe nr 1/1.2.1/POWER/2018 

dotyczy część: ……(podać część/części)……………. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. 

 w formie gwarancji bankowych. 

Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej ́ formie 

skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

Zamawiający zwróci Wykonawcom wadia niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń – bez względu czy 

jest zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę. 

18. Zamawiający informuje, że wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

zostanie zatrzymane w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Zwrot zabezpieczenia 

prawidłowego wykonania umowy nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia 

następujących przesłanek: 

  Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami odbioru oraz 

 Potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków 

poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę. 

 

V. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

1. 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 zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz odpowiednich reguł i 

warunków wynikających z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przepisów prawa unijnego 

i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją projektu. Z uwagi na powyższe, 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki 

zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób. 

2. Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że składając ofertę akceptuje, że 

w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy: 

a) Przewidujące karę umowną w wysokości 15% 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. 
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b) Przewidujące karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku 

braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w wymaganym wymiarze  godzin. 

c) Przewidujące karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – każdorazowo w 

przypadku niezrealizowania usługi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (tj. terminie 

wskazanym z zachowaniem zadeklarowanej przez Wykonawcę gotowości do realizacji usługi). 

d) Przewidujące karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – za dokonanie 

zmiany prowadzącego zajęcia/szkolenia/egzaminu bez wcześniejszego poinformowania 

Zamawiającego i uzyskania jego zgody na zmianę oraz w przypadku zadeklarowania i jednocześnie 

niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu Zamówienia wykazanych w ofercie 

doradców/trenerów/egzaminatorów. 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian osobowych w trakcie realizacji zamówienia 

tylko w uzasadnionych przypadkach i na osoby o równorzędnych kwalifikacjach w stosunku do osoby 

wskazanej w ofercie. Zmiana może być dokonana tylko za zgodą Zamawiającego. 

e) Przewidujące karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku 

wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez 

zachowania należytej staranności. 

f) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

g) 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. 

h) 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 i realizacji 

przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz 

nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć 

dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu 

ich prowadzenia. 

 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. 

i) Zastrzegające przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów 

wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać 

dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 
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VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

W zakresie części I,II: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się ̨następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 

Kryterium Liczba punktów (waga) 

1 Cena 60 

2 Doświadczenie 20 

3 Gotowość do realizacji 20 

Suma 100 

 

Kryterium 1. Cena - 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60,00 pkt)  

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:  

K1 = (Cmin/ C) x 60 

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium Ceny  

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert  

C – cena badanej oferty    

Kryterium 2. Doświadczenie - 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20,00 pkt) 

Oceniane będzie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa zawodowego – w przypadku części I, 

pośrednictwa pracy – w przypadku części II, na przestrzeni 2 lat poprzedzających złożenie oferty. 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 

K2 = (D /Dmax) x 20 

K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium Doświadczenia 

Dmax – wykazana najwyższa liczba godzin poradnictwa zawodowego/ pośrednictwa pracy  spośród 

ważnych ofert  

D – wykazana liczba godzin poradnictwa zawodowego/ pośrednictwa pracy w badanej ofercie 

Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 4a/ 4b 

Doświadczenie Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć, na potwierdzenie co najmniej 3 wykazanych 

usług, dokumenty świadczące, że usługa została zrealizowana lub jest wykonywana należycie. 

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów świadczących, 

że usługa została zrealizowana lub jest wykonywana należycie, do wszystkich wykazanych przez 

Wykonawcę usług. 

Kryterium 3. Gotowość do realizacji – 20 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 20,00 pkt) 

Najwyższą ̨ liczbę ̨ punktów (20,00 pkt) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach) 

pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania 

do zrealizowania poradnictwa zawodowego/ pośrednictwa pracy dla danego Uczestnika, a dniem 

rozpoczęcia. 
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Przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 14 dni, to Zamawiający będzie uprawniony 

każdorazowo wyznaczyć termin rozpoczęcia najwcześniej na dzień́ wypadający 14 dni po przekazaniu 

Wykonawcy wezwania. 

Każda następna oferta oceniana będzie zgodnie ze wzorem: 

K2 = (Gmin / G) x 20 

K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium Gotowości do realizacji 

Gmin – Najkrótszy okres (w dniach) 

G – Okres podany w badanej ofercie (w dniach) 

W przypadku niezrealizowania zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 15% całkowitej ceny brutto zamówienia. 

 

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%) 

Ostateczna liczba punktów (O) będzie obliczana wg następującego wzoru: 

O = K1 + K2 

Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta, która uzyska najwyższą ̨ liczbę ̨punktów przyznanych wg powyższych kryteriów, zostanie uznana 

przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 

 

W zakresie części III i IV: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się ̨następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać ́oferty w poszczególnych kryteriach: 

Kryterium Liczba punktów (waga) 

1 Cena 55 

2 Doświadczenie 20 

3 Gotowość do realizacji 20 

4 Aspekty społeczne 5 

Suma 100 

 

Kryterium 1. Cena - 55% (maksymalnie możliwych do uzyskania 55,00 pkt)  

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:  

K1 = (Cmin/ C) x 55 

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium Ceny  

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert  

C – cena badanej oferty    

Kryterium 2. Doświadczenie - 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20,00 pkt) 
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Oceniane będzie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w przypadku części III – zawodowych, 

w przypadku części IV – językowych, na przestrzeni 2 lat poprzedzających złożenie oferty. 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 

K2 = (D /Dmax) x 20 

K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium Doświadczenia 

Dmax – wykazana najwyższa liczba godzin szkoleń spośród ważnych ofert  

D – wykazana liczba godzin szkoleń w badanej ofercie 

Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 4c/ 4d 

Doświadczenie Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć, na potwierdzenie co najmniej 3 wykazanych 

usług, dokumenty świadczące, że usługa została zrealizowana lub jest wykonywana należycie. 

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów świadczących, 

że usługa została zrealizowana lub jest wykonywana należycie, do wszystkich wykazanych przez 

Wykonawcę usług. 

Kryterium 3. Gotowość do realizacji – 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20,00 pkt) 

Najwyższą ̨ liczbę ̨ punktów (20,00 pkt) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach) 

pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania 

do zrealizowania szkolenia dla danej grupy, a dniem rozpoczęcia. 

Przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 14 dni, to Zamawiający będzie uprawniony 

każdorazowo wyznaczyć ́ termin rozpoczęcia najwcześniej na dzień́ wypadający 14 dni po przekazaniu 

Wykonawcy wezwania. 

Każda następna oferta oceniana będzie zgodnie ze wzorem: 

K2 = (Gmin / G) x 20 

K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium Gotowości do realizacji 

Gmin – Najkrótszy okres (w dniach) 

G – Okres podany w badanej ofercie (w dniach) 

W przypadku niezrealizowania zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 15% całkowitej ceny brutto zamówienia. 

Kryterium 4. Aspekty społeczne – 5% (maksymalnie możliwych do uzyskania 5,00 pkt) 

Jeśli wykonawca posłuży się przy realizacji zamówienia osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) zobligowany jest dołączyć do oferty 

kserokopie orzeczeń o stopniu i rodzaju niepełnosprawności tej osoby. 

Sposób przyznawania punktacji:  

a) Realizacja zamówienia bez wykorzystania osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) - 0% (0,00 pkt)  
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b) W razie posłużenia się przy realizacji zamówienia osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) – 5% (5,00 pkt) 

 

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%) 

Ostateczna liczba punktów (O) będzie obliczana wg następującego wzoru: 

O = K1 + K2 + K3 + K4 

Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta, która uzyska najwyższą ̨ liczbę ̨punktów przyznanych wg powyższych kryteriów, zostanie uznana 

przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 

 

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być 

złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 

2. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną 

najwyższą liczbę punktów. 

4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. 

5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć 

na realizację zamówienia tj. kwotę przekraczającą stawki założone w szczegółowym budżecie projektu, 

Zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę lub powtórzyć 

postępowanie w trybie zasady konkurencyjności. 

6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje 

niższa cena. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń i danych w tych oświadczeniach 

na każdym etapie oceny oferty i realizacji zamówienia. 

8. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość 

podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą. 

9. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 7 dni po otrzymaniu 

środków przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej. Zamawiający informuje, że termin płatności 

wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków 

przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył 

w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom. 

10. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu 

właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian 

w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 

a) okresu i harmonogramu realizacji umowy, 
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b) ostatecznej liczby godzin do zrealizowania, 

c) ostatecznej liczby Uczestników projektu. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty. 

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań. 

3. Załącznik nr 3Oświadczenie o spełnianiu aspektów społecznych. 

4. Załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d  Doświadczenie Wykonawcy. 

5. Załącznik nr 5a, 5b, 5c, 5d Potencjał Wykonawcy_kadra. 

6. Załącznik nr 6a, 6b, 6c, 6d Potencjał Wykonawcy_sale. 

 


