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Bałtów, 11 marca 2020 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/Krzemienny Krąg/2020/BK 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, z siedzibą w Bałtowie, 27-423  

Bałtów 55, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem 

jest: 

świadczenie usługi doradcy specjalistycznego ds. zamówień publicznych w ramach projektu  

„Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-

0001/19-00). Liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, a partnerami: Fundacja PEStka  

z Kielc, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z Bałtowa oraz Stowarzyszenie 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy. 

 

I. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, w rozumieniu zapisów podrozdziału 6.5.2 

„Zasada konkurencyjności”, przedstawionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 roku. Do postępowania nie mają zastosowania 

zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę.  

Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze (w rozumieniu 

postanowień niniejszego zapytania ofertowego) warunki świadczenia usługi doradztwa specjalistycznego  

w ramach projektu. Jako najkorzystniejsze oferty rozumie się oferty spełniające wymagania określone  

w zapytaniu, które podczas oceny uzyskają najwyższe oceny punktowe. 

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradcy specjalistycznego ds. zamówień 

publicznych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 

2. Usługa będzie polegała w szczególności na: 

- motywowaniu PES i PS do szukania zamówień i składania ofert w procedurach zamówień 

publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych, 

- prowadzeniu postępowań przez podmioty ekonomii społecznej,  

- pomocy w opracowaniu i składaniu ofert przez PES i PS, 

- monitorowaniu wyników postępowań. 

- rozpoznawaniu  potrzeb i potencjału  biznesowego  PS  oraz  przeprowadzanie  oceny  

możliwości  ubiegania  się o zamówienia  publiczne. 

- wsparciu   formalnym dla PES w postępowaniach  prowadzonych w oparciu o ustawę prawo 

zamówień publicznych. 

- wsparciu przy przygotowywaniu opinii, analiz, projektów pism w procedurach zamówień 

publicznych, 

- wsparciu PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, 

partnerami, dostawcami, personelem i interesariuszami. 
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- przestrzeganiu zasad etycznych 

- przestrzeganiu przepisów RODO 

 

3. Sposób realizacji usługi realizowany będzie osobiście lub mailowo w zależności od rzeczywistych 

potrzeb na terenie województwa świętokrzyskiego. 

4. Wykonawca przedstawi do Umowy sposób płatności za poszczególne postępowania w przeliczeniu 

na godziny pracy. Czas pracy nad danym postępowaniem jest uzależniony od wartości 

postępowania,  a co za tym idzie od trybu postępowania. Pod pojęciem godziny rozumie się godzinę 

zegarową trwającą 60 min. 

5. Wykonawca ma obowiązek pozostawania w kontakcie z Zamawiającym i wyznaczonymi przez 

niego osobami celem bieżącego omawiania spraw związanych z procesem zamówień publicznych 

oraz wszelkich spraw mających znaczenie. 

6. Wykonawca ma obowiązek przesyłać do Zamawiającego i wyznaczonych przez niego osób  

w określonym terminie, opracowane dokumenty. 

7. Wykonawca zobowiązany jest oznakować wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020, według wytycznych Zamawiającego.  

8. Planowany okres realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2023., z zastrzeżeniem,  

że termin ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od postępu realizacji projektu  

i potrzeb Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie będzie finansował Wykonawcy kosztów związanych z dojazdem do miejsca 

świadczenia usługi doradczej. Zamawiający nie będzie finansował Wykonawcy żadnych kosztów 

dodatkowych związanych ze świadczeniem usług doradczych, takich jak np. noclegi, wyżywienie, 

kwestie zakupu sprzętu, pomocy merytorycznych, narzędzi potrzebnych do prowadzenia usługi 

doradczej. Wszystkie tego typu koszty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej 

stawce godzinowej za prowadzenie usług doradztwa specjalistycznego. 

10. Kody CPV:   

• 79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania 

i zabezpieczania • 85312320-8 – Usługi doradztwa. 

11. Dodatkowe warunki zamówienia:  

Wykonawca, składając ofertę w ramach niniejszego postępowania, wyraża zgodę, aby w przypadku wyboru 

oferty i podpisania umowy na realizację usługi:   

- wizerunek, imię i nazwisko, oraz opis posiadanych kompetencji i doświadczenia zawodowego doradcy 

specjalistycznego zostały opublikowane na stronie internetowej projektu,  

- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) doradcy specjalistycznego były 

przekazywane klientom zainteresowanym skorzystaniem z usługi.  

Wykonawca w toku realizacji usługi zobowiązany jest do współpracy z kadrą kluczową projektu,  

w szczególności z Kluczowymi Doradcami Ogólnymi (zapewniającymi podstawowe wsparcie doradcze dla 

klientów), Doradcami Biznesowymi (zapewniającymi wsparcie o charakterze biznesowym) oraz 

Specjalistami ds. PES (koordynującymi usługi dostarczane klientom).  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności świadczonych usług doradczych oraz 

zgodności przedstawianych dokumentów rozliczeniowych ze stanem faktycznym. W przypadku 

zidentyfikowania nieprawidłowości w tym zakresie, w szczególności polegających na:  
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- niezgodnym ze stanem faktycznym udokumentowaniem tematyki usługi doradczej,  

- przedstawienia do rozliczenia usług doradczych, które nie zostały wykonane,  

- zawyżeniu czasu trwania usługi doradczej,  

- realizacji usługi doradczej w sposób niezgodny z zapisami umowy, niniejszego zapytania lub w sposób 

sprzeczny z zasadami określonymi w Standardach OWES i kodeksem etycznym obowiązującym  

w KOOWES.  

Zamawiający ma prawo do nierozliczenia wynagrodzenia za usługi doradcze, których dotyczą powyższe 

zarzuty oraz do rozwiązania umowy zawartej w ramach projektu. W przypadku rozwiązania umowy  

z przyczyn wymienionych powyżej, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 

do 20% wartości wynagrodzenia netto, wypłaconego w ramach całej umowy.  

Usługa doradcza rozliczana będzie w formie godzinowej raz na miesiąc (wypłata wynagrodzenia następuje 

tym samym nie częściej niż raz w miesiącu). Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu 

faktury/rachunku za usługi zrealizowane w danym miesiącu. Warunkiem dokonania płatności przez 

Zamawiającego będzie też poprawne wystawienie przez Wykonawcę dokumentu rozliczeniowego oraz 

wszystkich pozostałych dokumentów, wymaganych do rozliczenia usługi zgodnie z warunkami określonymi 

w umowie.  

Informacje o zapotrzebowaniu na realizację usług doradztwa specjalistycznego będą przekazywane 

Wykonawcy telefonicznie lub e-mailowo przez pracowników podmiotu, z którym Wykonawca zawarł 

umowę. Informacja ta będzie zawierać dane klienta, który chce skorzystać z usługi doradczej, jego dane 

kontaktowe oraz wstępną informację na temat zagadnień, jakich może dotyczyć usługa doradcza. Zadaniem 

doradcy specjalistycznego będzie samodzielne nawiązanie kontaktu z klientem w celu ustalenia terminu  

i miejsca realizacji usługi doradczej. Doradca specjalistyczny zobowiązany jest do nawiązania kontaktu  

z klientem niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze  

od otrzymania danych kontaktowych klienta. W przypadku, jeśli doradca specjalistyczny nie będzie w stanie 

nawiązać kontaktu z klientem w terminie określonym powyżej, lub nie będzie w stanie zapewnić realizacji 

usługi doradczej w terminie oczekiwanym przez klienta, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zgłoszenia tego faktu do Zamawiającego, w celu skierowania klienta do skorzystania z usługi świadczonej 

przez innego doradcę zatrudnionego w ramach projektu.  

Jeśli klient samodzielnie nawiąże kontakt z Wykonawcą, zgłaszając chęć skorzystania z usługi doradztwa 

specjalistycznego, Wykonawca przed realizacją usługi zobowiązany jest do przekazania tej informacji  

do Zamawiającego w celu potwierdzenia możliwości i zasadności realizacji tej usługi w odniesieniu  

do danego klienta. Brak zgody Zamawiającego na realizację usługi lub brak zgłoszenia usługi doradczej  

do Zamawiającego może oznaczać brak możliwości rozliczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia  

za przeprowadzoną w ten sposób usługę doradczą.  

Do czasu udzielania doradztwa nie wlicza się czasu poświęconego na dojazd do miejsca prowadzenia 

doradztwa, czasu oczekiwania na klienta, czasu potrzebnego na przygotowanie się Wykonawcy do spotkania 

oraz czasu, jaki po spotkaniu doradczym Wykonawca poświęca na zebranie i przekazanie klientowi 

informacji uzupełniających, których nie był w stanie przekazać w trakcie spotkania.  

Zamawiający nie określa precyzyjnego harmonogramu realizowanych usług doradczych.  
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Liczba usług doradczych, jaka będzie powierzona (zarówno w poszczególnych miesiącach, jak i ramach 

całej umowy) do realizacji każdemu z Wykonawców wybranych w ramach procedury, będzie bowiem 

uzależniona od skali zainteresowania klientów.  

12. Obowiązki wykonawcy:  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ramach postępowania, będzie zobowiązany do:  

- Rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy.  

- Pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w dyspozycyjności Zamawiającego, rozumianej 

jako gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego,  

w oparciu o zgłaszane zapotrzebowanie na usługi doradztwa specjalistycznego, wynikający z możliwości  

i potrzeb klientów.  

- Prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją doradztwa, zgodnie z wymogami określonymi  

w umowie, jak również dostarczanie jej w trybie określonym w umowie.  

 

- Zbierania informacji oraz przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych. - Realizacji usług z poszanowaniem zasad etycznych określonych w Kodeksie Etycznym 

KOOWES.  

- Utrzymywania stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry KOOWES oraz niezwłoczne 

informowanie o sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usługi.  

- Dbałości o jakość świadczonych usług i ciągłe doskonalenie swojej wiedzy.  

 
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania   

1) Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności  

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą, którzy składają 

ofertę jako przedsiębiorstwo, wymagane jest, aby zakres zamówienia był zgodny z zakresem prowadzonej 

działalności gospodarczej. W tym celu Wykonawca do oferty powinien załączyć wyciąg z odpowiedniego 

rejestru (np. CEIDG lub KRS), potwierdzający spełnienie tego warunku.  

2) Wiedza i doświadczenie  

Wykonawca, składając ofertę w ramach niniejszego postępowania, musi wykazać w ofercie doradcę 

posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze na który składana jest oferta tj.  

 3-letnie udokumentowane doświadczenie w doradztwie dla podmiotów w zakresie zamówień 

publicznych 

 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w realizacji zamówień publicznych 

 Wykształcenie wyższe  

Doradca zobowiązany jest wykazać, że posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 lata doświadczenia 

zawodowego w obszarze, na który składana jest oferta. Warunek ten weryfikowany będzie na podstawie 

złożonego CV doradcy specjalistycznego oraz oświadczenia, stanowiącego załącznik do oferty. 

Warunki te weryfikowane będą na podstawie złożonego CV doradcy specjalistycznego oraz oświadczenia, 

stanowiącego załącznik do oferty.  
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia osób wskazanych w ofercie w celu 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu.  

Jako doświadczenie zawodowe w obszarze, w którym składana jest oferta, można rozumieć np.  

zatrudnienie na stanowisku, wymagającym wykonywania zadań obszarze tematycznym, na który składa jest 

oferta, lub  prowadzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi w obszarze, na który składana jest 

oferta - pod warunkiem, że jest to odzwierciedlone w kodach PKD działalności gospodarczej oraz usługi 

takie w ramach prowadzonej działalności były faktycznie wykonywane osobiście przez osobę wykazaną w 

ofercie.  

Osoba wykazana w ofercie może posiadać doświadczenie osiągnięte w ramach kilku różnych form 

aktywności, które nie dają ciągłego okresu czasowego – w takiej sytuacji należy zsumować okresy 

zdobywania doświadczenia. Warunek określony w zapytaniu uznaje się za spełniony, jeśli łączny czas 

doświadczenia zawodowego wynosi minimum 36 miesięcy.  

Oprócz tego każda osoba wykazana w ofercie musi posiadać: aktualną wiedzę z zakresu ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych, umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania 

ich w praktyce, umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, samodzielność  

w działaniu, być odpowiedzialna, posiadać wiedzę na temat sektora ekonomii społecznej i sytuacji 

społecznej i gospodarczej w województwie świętokrzyskim,  umiejętność rozpoznawanie potrzeb  

i problemów klienta, oraz przygotowanie w oparciu o nie procesu doradztwa oraz przeprowadzanie oceny 

tego procesu, umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne, pozwalające na skuteczne wsparcie klienta, 

umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z innymi doradcami zatrudnionymi w ramach projektu.  

 

Weryfikacja posiadania tych kompetencji na etapie składania oferty przeprowadzona będzie na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. Przed zawarciem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w celu weryfikacji kompetencji i umiejętności osób, które 

zostały wybrane w postępowaniu.  

3) Potencjał techniczny  

Brak szczegółowych wymogów. Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny, pozwalający na realizację 

usług doradztwa specjalistycznego. Spełnienie warunku będzie weryfikowane oświadczeniem Wykonawcy.  

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Brak szczegółowych wymogów. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

pozwalającej na realizację usług doradztwa specjalistycznego. Spełnienie warunku będzie weryfikowane 

oświadczeniem Wykonawcy.  

 

 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w formule: spełnia/nie 

spełnia.  
 

Każda z ofert będzie oceniana na podstawie następujących kryteriów:  

1) Cena brutto oferty – 60 punktów.  

2) Doświadczenie doradcy w świadczeniu usług z zakresu zamówień publicznych”  – 40 punktów.  

Punktacja dla kryterium „Cena brutto oferty” obliczana będzie według następującego wzoru:  
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Cminimum 

 P1 =------------------- * 60  

Coferty  

gdzie:  

P1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto oferty”  

Cminimum – Cena brutto zaproponowana w danej części zamówienia w najniższej ofercie cenowej 

niepodlegającej odrzuceniu.  

Coferty – Cena brutto zaproponowana w badanej ofercie  

Kryterium oceniane będzie na podstawie ceny oferty brutto, wykazanej w ofercie. Ostateczna liczba punktów 

za to kryterium będzie zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku.  

  

Punktacja dla kryterium „Doświadczenie doradcy w świadczeniu usług z zakresu zamówień publicznych” 

obliczana będzie według następujących zasad:  

 od 3 lat do 5 lat – 15 pkt, 

 od 5 lat do 8 lat – 30 pkt, 

 powyżej 9 lat – 40 pkt 

Łączna punktacja oferty stanowić będzie sumę punktów, uzyskanych przez ofertę obu kategoriach 

wymienionych powyżej.  

Po zakończeniu oceny wszystkich złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu, utworzona zostanie lista 

rankingowa ofert, według malejącej liczby punktów. W przypadku równej liczby punktów, wyższe miejsce 

na liście rankingowej ofert zajmie oferta, która będzie zawierać niższą cenę brutto za realizację jednej 

godziny doradczej.  

Jeśli cena brutto wykazana w ofercie wybranej w wyniku przeprowadzonej procedury będzie wyższa niż 

kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi, Zamawiający zwróci się do wybranego 

Wykonawcy z propozycją obniżenia ceny brutto. Warunkiem podpisania umowy będzie zaakceptowanie 

propozycji przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca nie zaakceptuje przedłożonej propozycji, jego oferta 

zostanie odrzucona. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 

Zamawiającemu.  

W przypadku oferty złożonej przez osobę prawną lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą, ocenie 

podlegać będzie wyłącznie doświadczenie zrealizowane bezpośrednio przez osobę wykazaną w ofercie 

jako osoba wskazana do realizacji zamówienia. Oceniane będzie doświadczenie jednej osoby – wskazanej 

do realizacji zamówienia.  

 Z Wykonawcą wybranym do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie podpisana umowa cywilnoprawna. 

  

IV. Termin realizacji umowy  

1. Umowa będzie realizowana w okresie od dnia jej podpisania do dnia 30.06.2023 r. 

 

V. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty: 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 20 marca 2020 roku do godziny 15:00: 

- osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres Zamawiającego Biuro zamawiającego jest 

czynne w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Dokumenty powinny być trwale złączone oraz 

dostarczone w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznaczyć adnotacją „Oferta w ramach zapytania  

nr 3/Krzemienny Krąg/2020/BK”. Wszystkie dokumenty składane w ramach oferty powinny być 
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podpisane.  

W przypadku składania kserokopii dokumentów, Wykonawca powinien oznaczyć je adnotacją „Za zgodność 

z oryginałem” oraz podpisem. 

- pocztą elektroniczną na adres: biuro@krzemiennykrag.info. W przypadku ofert składanych pocztą 

elektroniczną, w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta w ramach zapytania nr 3/Krzemienny 

Krąg/2020/BK”. Wiadomość musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty. Zarówno formularza oferty 

cenowej, jak i wszystkich wymaganych załączników muszą mieć formę czytelnych skanów (w formacie .pdf 

lub jako pliki graficzne .jpg lub .png) podpisanych dokumentów. Oferty złożone przy pomocy poczty 

elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane. 

Wpisanie komputerowo nazwiska lub danych oferenta bez odręcznego podpisu nie będzie traktowane jako 

podpisanie dokumentu. 

2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną  

4. W przypadku, gdy ofertę składa (podpisuje i/lub parafuje) osoba upoważniona, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo Wykonawcy, z którego będzie wynikało upoważnienie do dokonywania określonych 

czynności prawnych i faktycznych w imieniu Wykonawcy.  

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę w odpowiedzi na niniejsze postępowanie. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dotyczy to zarówno dokumentów składanych w wersji 

papierowej, jak i przy pomocy poczty elektronicznej. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu 

oferty do siedziby Zamawiającego.  

8. Oferty niekompletne, niepodpisane mogą zostać odrzucone przez Zamawiającego.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia 

złożonych ofert w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 

wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie muszą być doręczone Zamawiającemu e-mailem przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być złożone tak jak 

oferta, a tytuł e-maila zawierać oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

11. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w treści oferty po upływie terminu składania 

ofert.  

12. Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część:  

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów (stanowiących załączniki do 

zapytania ofertowego): 1) Formularz oferty cenowej 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków podlegających ocenie (jeśli dotyczy) 4) 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 5) CV osoby wskazanych w ofercie jako osoby 

realizujące usługę doradztwa specjalistycznego 6) Klauzula RODO 7) Kodeks etyczny KOOWES.  

Załącznikiem do zapytania ofertowego jest również kodeks etyczny KOOWES. Wykonawca powinien 

zapoznać się z tym dokumentem, gdyż jego zapisy  będą obowiązywać osoby realizujące usługi doradztwa 

specjalistycznego w ramach projektu.  

 

VI. Dodatkowe warunki dotyczące postępowania  
1. Sposób obliczenia ceny: 

1.1. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do podania w Formularzu oferty cenowej proponowanej 

ceny brutto w PLN za przeprowadzenie jednej godziny zegarowej usługi doradztwa specjalistycznego.  

1.2.Podana w ofercie cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia.  
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1.3.Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

1.4.Wskazana w ofercie cena obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia.  

1.5.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane na podstawie rzeczywiście 

zrealizowanego przedmiotu zamówienia.  

1.6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania, lub została 

złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.  

W przypadku, jeśli oferta będzie niekompletna lub nieprecyzyjna, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z 

żądaniem uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

uzupełnienia oferty lub wyjaśnienia jej treści w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Brak 

odpowiedzi ze strony Wykonawcy, wykonanie czynności niezgodnych z informacją przekazaną przez 

Zamawiającego lub niedotrzymanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie 

oferty.  

Zamawiający zastrzega, że wszelka korespondencja z Wykonawcami, prowadzona po złożeniu ofert, 

realizowana będzie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Jeśli cena brutto w ofercie będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, i będzie 

budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymogami Zamawiającego lub w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w szczególności jeśli jest o 40% 

niższa od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia 

wyjaśnień. Wyjaśnienia należy złożyć w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.  

W szczególności Wykonawca może zostać wezwany do udowodnienia, że zaproponowana cena nie jest 

rażąco niska, a wykonanie usługi za zaproponowaną cenę i na warunkach określonych w zapytaniu jest 

możliwe. Brak złożenia wyjaśnień w określonym terminie lub nie udowodnienie przez Wykonawcę,  

że zaproponowana cena nie jest rażąco niska, spowoduje odrzucenie oferty.  

2. Pytania i odpowiedzi:  

2.1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.  

2.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, 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.  

2.3.Treść pytań, bez ujawniania źródła, oraz treść wyjaśnień będą publikowane w publikatorach, w których 

było opublikowane zapytanie ofertowe.  

2.4.Jeśli udzielone wyjaśnienia w sposób istotny zmieniają treść zapytania ofertowego Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia zmian w przygotowywanych ofertach.  

3. Termin związania ofertą:  

3.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

4. Informacja o wynikach postępowania:  

4.1.O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, 

którzy przesłali oferty w wyznaczonym terminie, zawiadamiając jednocześnie wybranego Wykonawcę  

o złożeniu najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. 

4.2.Informacja o wyniku postępowania upubliczniona zostanie dodatkowo w taki sposób, w jaki zostało 

upublicznione zapytanie ofertowe, w tym co najmniej na portalu: „https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl”. 

 

VII. Wyłączenia z udziału w postępowaniu 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne 
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powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce 

jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile 

niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Powyższy zapis dotyczy zarówno powiązań z Zamawiającym, jak i z partnerami projektu, którzy w ramach 

postępowania będą zawierać umowy z wybranymi Wykonawcami.  

Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby, zatrudnione na podstawie stosunku pracy w którymkolwiek 

z podmiotów realizujących projekt.  

Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, 

stanowiącego załącznik do oferty.  

VIII. Odrzucenie oferty 

 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:  

1. Wykonawca nie spełnia wymagań  udziału w postępowaniu (nie potwierdził spełnienia tych wymagań  

w postępowaniu). 

2. Treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.  

3. Oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną.  

4. Jeśli zaoferowana cena jednostkowa brutto przekroczy wartość wskazaną budżecie projektu,  

5. W innych przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym. 

 

XI. Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami  

1. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w tym do udzielania wyjaśnień, co do treści 

zapytania ofertowego jest:  

Wioletta Dąbek, e-mail: biuro@krzemiennykrag.info 

 

X. Zmiany umowy  

Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z 

następujących sytuacji: 

- Wprowadzona zostanie zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu, skutkująca koniecznością 

dokonania zmian w zakresie zasad realizacji usługi doradztwa specjalistycznego.  

- Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany umowy 

zawartej z Wykonawcą.  

- Nastąpi zmiana Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, skutkująca zmianą zasad realizacji 

usługi doradztwa specjalistycznego.  

- Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia 

zmian do zawartej umowy.  
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- Wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż 

poprzez zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy spowoduje jednoznaczną interpretację zapisu 

umowy przez obie jej strony.  

W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany zapisów umowy. 

Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków umowy będzie oznaczał rozwiązanie umowy.  

Zamawiający ma też możliwość wystąpienia do Wykonawcy z propozycją zmiany warunków umowy w 

sytuacjach innych niż opisane powyżej. W takiej sytuacji, Wykonawca może zgodzić się na zmianę 

warunków umowy lub odmówić takiej zmiany. Odmowa wykonania zmiany warunków umowy w takiej 

sytuacji nie stanowi dla Zamawiającego podstawy do rozwiązania umowy.   

 

XI. Informacja o zamówienia uzupełniających  

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości 

zamówienia podstawowego.  

 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego  

1) Formularz oferty cenowej  

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków podlegających ocenie  

4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych  

5) CV osoby wskazanych w ofercie jako osoby realizujące usługę doradztwa specjalistycznego 

6) Klauzula RODO 

7) Kodeks etyczny KOOWES  

 

 

 

 


