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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11.4.3/2019 

 

1. W związku z realizacją projektu „Śląski program podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych” 

nr RPSL.11.04.03-24.-000B/19-00, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4.3 Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – konkurs, zapraszamy do 

złożenia oferty w zakresie zapewnienia podręczników z ćwiczeniami i płytą CD do nauki języka 

angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego, na poziomie A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 

i/lub C2. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

PERFECT ENGLISH Małgorzata Stone 

ul. Jana Matejki 17 

33-300 Nowy Sącz 

mail: biuro@perfectenglish.pl 

NIP : 7341441105 

 

II. INFORMACJA O PROJEKCIE 

1. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u 2800 osób, w wieku 25 lat i więcej, 

zamieszkujących lub pracujących w województwie śląskim, należących do grup defaworyzowanych, czyli 

mailto:lgrant@lgrant.com


 
wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji 

należących do jednej z poniższych grup:  

 osoby po 50. roku życia (minimum 728 os.), 

 kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem 

dziecka), 

 osoby o niskich kwalifikacjach (minimum 1400 os.), 

 osoby niepełnosprawne,  

 osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (minimum 

1680 os.), 

 osoby, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

kompetencji w obszarze umiejętności ICT i/lub w obszarze znajomości języków obcych poprzez udział w 

szkoleniu komputerowym i/lub językowym. 

2. Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu: 

 szkolenie językowe zakończone egzaminem zewnętrznym, 

 szkolenie komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym, 

 materiały szkoleniowe. 

 egzamin zewnętrzny bez konieczności udziału w szkoleniu. 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

3. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami). Do niniejszego Zapytania 

Ofertowego nie stosuje się w/w Ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  zachowaniem zasady 

konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020”, poprzez:  

 umieszczenie zapytania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 zebranie i ocenę ofert;  

  wybór Wykonawcy;  

 sporządzenie protokołu;  

 poinformowania Wykonawców o wynikach zapytania oraz zamieszczenia tej informacji na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie podręczników do nauki języka angielskiego, języka 

niemieckiego i języka francuskiego wraz z ćwiczeniami i płytą CD na potrzeby kursów językowych na poziomach A1 

i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 i/lub C2, realizowanych w ramach projektu pn. „Śląski program podnoszenia 

kompetencji językowych i komputerowych”  nr umowy  RPSL.11.04.03-24.-000B/19-00, realizowanego przez 

Zamawiającego na terenie województwa śląskiego. 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Zapewnienie podręczników do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na wskazanym poziomie 

zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, w zależności od poziomu kompetencji 

Uczestników Projektu A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 i/lub C2.  

2. Szczegółowy opis:  

a) podręcznik do nauki języka angielskiego wraz z ćwiczeniami i płytą CD w wymiarze 60 godzin lekcyjnych (45 

minut) na  poziomie A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 i/lub C2 łącznie 1680 podręczników dla osób 

dorosłych, przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego; 

b) podręcznik do nauki języka niemieckiego wraz z ćwiczeniami i płytą CD  w wymiarze 60 godzin lekcyjnych (45 

minut) na  poziomie A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 i/lub C2 łącznie 720 podręczniki dla osób dorosłych, 

przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego; 

c) podręcznik do nauki języka francuskiego wraz z ćwiczeniami i płytą CD  w wymiarze 60 godzin lekcyjnych (45 

minut) na  poziomie A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 i/lub C2 łącznie 120 podręczników dla osób 

dorosłych, przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego. 

Podręczniki muszą być nowe i nieużywane, wolne od wad i usterek. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do 30.06.2022r.  

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). 

4. Miejsce realizacji usługi: na terenie województwa śląskiego, w zależności od przeprowadzonej rekrutacji i 

miejsca zebrania grup Uczestników/-czek. 

4. Przedmiot zamówienia określa kod Wspólnego Słownika Zamówień :  

 Kod CPV: 22110000-4 Drukowane książki,  



 
5. Doręczenie kompletów odbędzie się pod adres wskazany przez Zamawiającego na terenie województwa 

śląskiego każdorazowo na koszt własny Wykonawcy.  

6. Zamówienia, a co za tym idzie zakup i dostawa, odbywać się będą etapowo, zgodnie z zapotrzebowaniem 

Zamawiającego. Wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podręczniki wraz z ćwiczeniami i płytą CD w 

rodzaju i ilości wskazanej przez Zamawiającego pod adres wskazany przez Zamawiającego na terenie województwa 

śląskiego w terminie gotowości do realizacji zamówienia wskazanym przez Wykonawcę w Ofercie. 

7. Wykonawca oświadcza, iż zapewni i dostarczy na koszt własny dla lektora każdej z grup (przez grupę rozumie 

się 6-12 osób na danym poziomie, uczących się zgodnie z ustalonym harmonogramem dla danej grupy) zestaw 

lektorski: książka nauczyciela (wraz z płytą CD) kompatybilna z zestawem dla  Uczestników, adekwatny dla danego 

kursu językowego oraz  poziomu danej grupy.  

8. Po stronie Wykonawcy należy właściwe oznakowanie (np. poprzez naklejki) poszczególnymi logotypami, 

podręcznika oraz ćwiczeń wraz z płytą CD dla każdego z Uczestników zgodnie z wytycznymi, publikowanymi na 

stronie  www.rpo.slaskie.pl oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków polityki 

spójności na lata 2014-2020. 

9. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW 

 

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniających łącznie następujące warunki 

(niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie z postępowania): 

 

1. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 

Wykonawcę razem z Formularzem ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2 do Zapytania 

Ofertowego.  

 

2. Posiadają środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości co najmniej 30000,00 złotych (słownie: 

trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Przy czym przedmiotowe środki nie mogą pochodzić ze źródeł 

publicznych.  

 

Weryfikacja spełnienia warunku:: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożenie przez 

Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym w 

http://www.rpo.slaskie.pl/


 
wymaganej wysokości (np. zaświadczenie z banku wystawione w okresie co najwyżej 3 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert) oraz oświadczenie Wykonawcy, że środki te nie mają charakteru środków publicznych. W 

trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć 

dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niemających charakteru środków publicznych w 

wymaganej wysokości. 

 

3. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na 

etapie realizacji zamówienia. 

 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunków będzie stanowiło przedłożone przez 

Wykonawcę razem z Formularzem ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2  do Zapytania 

Ofertowego. 

 

4. Zobowiązują się dostarczyć na własny koszt zestaw dla lektora – adekwatnie do ilości grup i poziomów 

zaawansowania. 

 

Weryfikacja spełnienia warunku:  Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego 

warunku. 

 

5. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo:  

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli.  

 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 

Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2 do Zapytania 

Ofertowego. 



 
 

6. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania (dokładny opis w punkcie V 

„Wykluczenia” poniżej). 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 

Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2 do Zapytania 

Ofertowego. 

 

7. Nie zalegają z uiszczeniem podatków  lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.                       

W związku z powyższym należy przedłożyć wraz z ofertą poświadczone za zgodność z oryginałem: 

 aktualne na czas składania oferty zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w 

opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia oferty); 

 aktualne na czas składania oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością 

podatków (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia oferty). 

 

Weryfikacja spełniania warunku: przedłożone zaświadczenia przez Wykonawcę poświadczone za zgodność                          

z oryginałem. 

 

8. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:  

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

prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,  

 sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu, po dostarczeniu podręczników wraz z ćwiczeniami i 

płytą CD oraz zestawem dla lektora, protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadania. 

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

zamówienie cząstkowe, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników. 

 niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej oraz innym podmiotom 

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

dokumentów finansowych; 

Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do indywidualnych 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. 

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

prowadząca działalność pod firmą Perfect English Małgorzata Stone, a osobą wykonującą w jego imieniu czynności 



 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest:  Agata Horodyska, 

specjalista ds. rozliczeń. 

 

V. WYKLUCZENIA 

W procedurze nie mogą brać udziału podmioty, które należą do kategorii Wykonawców wykluczonych  

z postępowania, tj.: 

a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania; 

b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 

upadłego; 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) Osób fizycznych lub wykonawców, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki 

partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo 

urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,                    

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

e) Złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

f) Nie złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 

Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2 do Zapytania 

Ofertowego. 

 

 



 
VI.  WADIUM  

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 

7000,00 zł (słownie:  siedem tysięcy złotych 00/100).  

1. Wadium może zostać wniesione w następujących formach:  

  w pieniądzu, 

  w formie gwarancji bankowych. 

2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem 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  

1/11.4.3/2019”.  

3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin 

uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania 

ofert. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. 

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 

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

skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  

• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;   

• nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń – bez względu czy jest 
zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę; 

• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie 

związania ofertą. 

8. 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. 



 
 

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące 

kryteria: 

 

1. Cena - max 60 pkt. - waga 60 %; 

2. Gotowość do realizacji zamówienia  – max. 40 pkt. – waga 40%. 

 

Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów: 

 

1. Kryterium „Cena” – max. 60 pkt., ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego 

wzoru: (najniższa łączna wartość oferty brutto/łączna wartość brutto oferty ocenianej) x 100 x 60% 

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.  

W cenę oferty należy wliczyć: wartość przedmiotu zamówienia, obowiązujący podatek od towarów i usług, 

koszt dostarczenia podręczników oraz zestawów dla lektora na adres wskazany przez Zamawiającego, koszt 

oznaczenia zestawów. Cena podana przez Wykonawcę za przedmiot zamówienia jest obowiązująca przez okres 

ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą 

ilość punktów. Wartość liczona do dwóch miejsc po przecinku.  

Weryfikacja kryterium: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowił przedłożony przez Wykonawcę 

Formularz Ofertowy stanowiący  Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

 

2. Kryterium „Gotowość do realizacji zamówienia” max. 40 pkt.– oznacza, okres liczony w dniach roboczych 

pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do realizacji 

przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 8 dni 

roboczych. 

 

Ofertą najkorzystniejszą w ramach zamówienia będzie oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach 

roboczych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do realizacji 

przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie 

okres 8 dni, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć Wykonawcy termin i miejsce 

realizacji zamówienia najpóźniej na 8 dni roboczych przed tym terminem). Zamawiający informuje, że 



 
najdłuższy dopuszczalny okres gotowości to 8 dni. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda w ofercie terminu, 

przyjmuje się, że oferuje wykonanie zamówienia w najdłuższym dopuszczalnym terminie – 8 dni (roboczych).  

Uwaga: ocenie będzie podlegać oferta, w której czas gotowości do realizacji nie będzie dłuższy niż 8 dni 

roboczych. Oferty zawierające czas gotowości do realizacji dłuższy niż 8 dni podlegać będą odrzuceniu jako 

niezgodne z treścią zapytania ofertowego. 

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

zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną 

w wysokości 10 % wartości brutto danego  zamówienia, za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

 

Liczba punktów w kryterium:  „Gotowość do  realizacji  zamówienia” zostanie  przyznana w ramach  zamówienia 

zgodnie z poniższym wzorem:    

 

                                                  Najmniejsza liczba dni wskazana w ofertach  

Liczba punktów oferty =    ------------------------------------------------------------------   x 40 

                                                   Liczba dni wskazana w badanej ofercie 

 

Liczba punktów oferty zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 40 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą 

ilość punktów. 

                                     

Weryfikacja spełnienia kryterium: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowiło przedłożone 

przez Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku 

nr 3 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie  o  Gotowości do realizacji zamówienia. 

 

Łączna liczba punktów dla badanej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w ramach każdego                          

z kryteriów:  Cena + Gotowość do realizacji zamówienia.   

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Oferenta 

stanowiąca sumę punktów otrzymanych łącznie ze wszystkich kryteriów. 

 

VIII. ODRZUCENIE OFERTY 

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego; 



 
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu; 

c) przedstawi nieprawdziwe informacje; 

d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu; 

e) złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych opisanych w części IX; 

f) złożył ofertę po terminie wskazanym w  części IX; 

g) Nie wniósł wadium opisanego w części VI. 

 

2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za 

realizację przedmiotu zamówienia: jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia 

lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie                                

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki.  

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego 

terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco 

niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony 

prawnej. 

4. Decyzja Zmawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

 

 

IX. SPOSÓB PPRZYGOTOWANIA OFERTY:  

 

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

na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania). 

 

2. Oferent ma obowiązek dołączenia do oferty: 



 
a) Formularz oświadczeń, stanowiący integralną część zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do 

niniejszego Zapytania); 

b) Oświadczenie o gotowości do realizacji zamówienia, stanowiące integralną część zapytania 

ofertowego (Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania); 

c) Aktualne na czas składania oferty zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu 

w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia 

oferty), kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”; 

d) Aktualne na czas składania oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością 

podatków (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia oferty), kopia potwierdzona „za zgodność z 

oryginałem”; 

e) Potwierdzenie posiadania na rachunku bankowym środków opisanych w pkt. IV; 

f)  Potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w treści niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

3. Oferent składa ofertę w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uznaje się także skan dokumentacji - 

sporządzonej zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym, w tym pkt. 4 poniżej - w formacie PDF.  

4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte/złączone, zaś oferta podpisana przez 

Wykonawcę. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

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

do wypełnienia oferty. 

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

odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

8. Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

9. Oferty powinny zostać dostarczone: 

a) osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego:  

PERFECT ENGLISH Małgorzata Stone, ul. J. Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem na kopercie (ofertę prosimy 

umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści):  

„OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/11.4.3/2019” 

lub 



 
b) drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: biuro@perfectenglish.pl   -  

w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/11.4.3/2019” 

Termin złożenia oferty: 09.09.2019 r. do godz. 12:00:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego). 

10. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent. 

11. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną 

najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje 

Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą 

efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta. 

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

bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

14. 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. 

15. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym,                            

Małgorzata Stone nr tel.: 662 413 464   lub e-mail : biuro@perfectenglish.pl 

 



 

 

X. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY oraz INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązuje się przed podpisaniem 

umowy do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez strony miejscu i 

przedłożenia do wglądu Zamawiającemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów 

opisanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

2. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy oraz nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w 

wyznaczonym terminie może spowodować odstąpienie od podpisania umowy przez Zamawiającego 

wobec niespełnienia warunków udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty Wykonawcy. 

3. W przypadku opisanym w ust. 3 oraz w przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, 

Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i 

którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

4. 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, 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. 

5. Dokładne miejsce i termin dostarczenia kompletów na dany poziom i język zostanie ustalony z 

Zamawiającym, zgodnie z zadeklarowaną przez Wykonawcę gotowością  do realizacji zamówienia, 

wskazaną przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

6. Oferent akceptuje, że terminowa zapłata za zrealizowane zamówienia uzależniona jest od posiadania 

przez Zamawiającego środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu, 

pochodzących z dotacji na realizację projektu. W związku z tym Oferent oświadcza, że w przypadku 

opóźnień z zapłatą za zrealizowanie usługi nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeń. 

7. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana 14 dni po otrzymaniu środków przez 

Zamawiającego z Instytucji Zarządzającej. 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. 



 

8. Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu.  

9. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od 

ostatecznego terminu składania ofert. 

10. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

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

najwyższą liczbę punktów.  

11. 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). 

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

zwrotowi. 

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

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za 

cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

14. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu 

właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do 

umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 

a. okresu realizacji umowy, 

b. ostatecznej ilości podręczników wraz z ćwiczeniami i płytą CD oraz zestawem dla lektora, 

c. ostatecznej ilości grup i Uczestników/-czek Projektu, 

d. zmniejszenia wartości zamówienia max. do 10% - zmniejszenia realizacji zamówienia wynikającej ze 

zmiany ostatecznej liczy Uczestników projektu, 

e. zwiększenia wartości zamówienia (zwiększenia w wysokości nie przekraczającej 30% wartości 

zamówienia określonego w umowie), 

f. zmiana rodzaju płatności (opisanego w pkt. 12 i 13 ), 

g. kar umownych. 

15. Zamawiający informuje, a Oferent, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. 

następujące zapisy: 

- w przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym  

   przez Zamawiającego zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, 



 

Wykonawca    zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 10% wartości brutto danego zamówienia 

(dla danej, wskazanej grupy), za każdy  dzień roboczy opóźnienia; 

- w przypadku niedostarczenia zastawów lektorskich o których mowa w pkt. III, niniejszego zapytania 

Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 10% wartości brutto danego zamówienia 

(dla danej, wskazanej grupy), za każdy niedostarczony zestaw lektorski; 

- w przypadku nieoznaczenia lub niewłaściwego oznakowania podręczników Uczestników zgodnie z  pkt. 

III, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w  wysokości do 90% wartości danego zamówienia 

proporcjonalnie do ilości nieoznakowanych lub błędnie oznakowanych podręczników (dla danej, 

wskazanej grupy); 

- przewidujące karę umowną do wysokości 90% 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; 

- zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia    Wykonawcy; 

- zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego   wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych (odszkodowanie uzupełniające); 

- zastrzegające możliwość niezwłocznego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących    po stronie Wykonawcy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej 

umowy,  

w    tym m.in.: stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, opóźnienia, w 

realizacji    przedmiotu umowy. 

16.  Zamawiający informuje, że płatność uzależniona będzie od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego 

środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym 

uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.  

17.  Zamawiający informuje, a Oferent, który składa ofertę akceptuje, iż w umowie o realizację zamówienia 

znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

a) terminu realizacji umowy; 

b) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony 

jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego transzy dofinansowania projektu); 

c) ostatecznej wartości zamówienia. 

18.  Zastrzegające przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów 

wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać 

dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 



 

19.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wartości zamówienia, wynikającej z dostosowania 

proporcji w zakresie zakupionych podręczników do nauki każdego z wymienionych  języków 

opisanych w przedmiocie zamówienia do faktycznej liczby rekrutowanych grup na dany język. W 

przypadku zmiany ostatecznej liczby zamówionych podręczników na dany język, obowiązywać będzie 

cena jednostkowa wskazana w Formularzu Ofertowym dla podręcznika do nauki danego języka oraz 

faktyczna ilość zakupionych podręczników do nauki danego języka.   

Maksymalnie dopuszcza się odstępstwo od przewidzianej pierwotnie liczby podręczników w zakresie: 

- do 10% podręczników do nauki danego języka. Przykładowo, brak złożenia zamówienia na 12 

podręczników do nauki języka francuskiego, skutkować może złożeniem zamówienia np. na 1686 

podręczników do nauki języka angielskiego oraz 726 podręczników do nauki języka niemieckiego.  W 

takiej sytuacji zmianie ulegnie wartość umowy stosownie do  liczby faktycznie złożonego zamówienia 

na podręczniki do nauki danego języka po cenie jednostkowej wskazanej w Formularzu Ofertowym. 

Zmiana liczby podręczników z zakresu danego języka nastąpi tylko w przypadku zrekrutowania osób,                

a co za tym idzie, grup w zakresie nauki danego języka, w liczbie innej niż opisane w przedmiocie 

zamówienia.  

Warunkiem dokonania zmian wskazanych w punkcie X ustęp 14 pkt. a - c jest przekazane drogą e-mail przez 

Zamawiającego informacji do Wykonawcy o planowanych zmianach. Adresy e-mail do kontaktów między 

Zamawiającym, a Wykonawcą zostaną ujęte w umowie na wykonanie usługi.   

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art.13 ust. 1, ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Oferenta/Wykonawcy jest:  

Małgorzata Stone prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PERFECT ENGLISH - Dyrektor 

kontakt z za pomocą skrzynki mailowej: sekretariat@perfectenglish.pl 

kontakt pisemny na adres 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Matejki 17 

2. Dane osobowe Oferenta/Wykonawcy przetwarzane będą: 

a) w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy na dostarczenie 

podręczników oraz ćwiczeń z płytą CD do nauki języków obcych, zgodnie z przedmiotem zamówienia dla 

uczestników  projektu: „Śląski program podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych”  , nr 

umowy RPSL.11.04.03-24-000B/19-00 - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 



 

b) w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego,  ciążącego  na  Administratorze,  określonego   

w szczególności w  ustawie z dnia 11 lipca 2014. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2010 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn. 

Zm.),   oraz   Wytycznych   w   zakresie   kwalifikowalności   wydatków   w   ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 

2014 – 2010.– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

a w przypadku wyboru oferty także: 

c)  w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

     RODO. 

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, 

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy- podstawą prawną tego przetwarzania 

art. 6 ust. 1 lit f) RODO, 

3.Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w celu przeprowadzenia postępowania oraz 

realizacji umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana odpowiednio do czasu 

zakończenia postępowania i upływu obowiązywania/rozwiązania umowy. 

4.Dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora danych po upływie 

obowiązywania/rozwiązaniu umowy z Wykonawcą którego oferta została wybrana, w celu realizacji przez 

Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 

pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. 

5.Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów 

księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, 

transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.  

6. Dane osobowe Oferentów oraz Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu,  

o którym mowa w pkt. 2 pkt. b) do czasu przedawnienia  roszczeń wynikających z obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów prawa. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w ust. 2 pkt. d)  do czasu przedawnienia  roszczeń 

wynikających z Umowy.  

8. Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom 

zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, 

windykacyjnej, audytu, ewaluacji a także organom administracji publicznej, podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.   

9. Oferent/ Wykonawca  posiada  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych  

osobowych,  ich sprostowania*, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania**.  

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 



 

12. Oferent/Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować uznaniem oferty za nie ważną. 

 

  

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym.  

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy; 

Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń; 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o gotowości do realizacji zamówienia. 


