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Bałtów 4 marca 2020 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/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 zapewnienie usług noclegowych, wyżywienia oraz wynajmu sali szkoleniowej na warsztaty animacyjne 

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 udzielania 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 możliwości składania ofert częściowych.  

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

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

postanowień niniejszego zapytania ofertowego) warunki w zakresie zapewnienia usług noclegowych, 

wyżywienia oraz wynajmu sali szkoleniowej na warsztaty animacyjne  

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

najkorzystniejsze oferty rozumie się oferty spełniające wymagania określone  

w zapytaniu, które podczas oceny uzyskają najwyższe oceny punktowe. 

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług noclegowych, wyżywienia oraz wynajmu sali szkoleniowej 

na warsztaty animacyjne w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-0001/19-00). w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 

31.12.2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego:  

a) powiat starachowicki, 

b) powiat skarżyski, 

c) powiat ostrowiecki, 

d) powiat konecki, 

e) powiat kielecki, 

f) miasto Kielce. 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 55300000-3 

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków  55120000-7 Usługa hotelarska w zakresie spotkań i 
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konferencji  55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu 

nieruchomości innych niż mieszkalne.   

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług noclegowych, wyżywienia oraz wynajmu sali szkoleniowej 

wraz z niezbędnym wyposażeniem na warsztaty animacyjne w ramach projektu w ramach projektu 

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

0001/19-00). w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. na terenie województwa 

świętokrzyskiego:  

a) powiat starachowicki, 

b) powiat skarżyski, 

c) powiat ostrowiecki, 

d) powiat konecki, 

e) powiat kielecki, 

f) miasto Kielce. 

 

Wykonawca świadczyć będzie usługi wg poniższej specyfikacji:  

 

1) Wykonawca zapewni miejsca noclegowe, w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego na min. 

7 dni przed datą szkolenia, dla uczestników 30 warsztatów 2 dniowych (jeden nocleg dla 1 uczestnika) w 

następującej ilości miejsc:  

- w 2020 roku – dla ok. 120 osób;   

- w 2021 roku – dla ok. 120 osób;  

- w 2022 roku – dla ok. 120 osób;  

Zamawiający przewiduje, że w jednym zjeździe weźmie udział nie więcej niż 1 grupa. Jedna grupa liczyć 

będzie około 12 osób. 

W ramach realizacji usługi noclegowej Wykonawca zapewni: 

- obiekty noclegowe na terenie województwa świętokrzyskiego w wyżej wymienionych powiatach;  

- pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe – każdy pokój wyposażony w łazienkę (WC, kabina 

prysznicowa/wanna, umywalka z dostępem do ciepłej wody) i w pojedyncze łóżka,  w pokojach zapewniony 

dostęp do bezprzewodowego Internetu,  w przypadku braku możliwości podzielenia uczestników pomiędzy 

pokoje dwuosobowe np. z powodu nierównego podziału wg płci, Wykonawca zapewni pokoje 

jednoosobowe; 

- pokoje i infrastrukturę (np. winda, podjazdy, pomieszczenia wyposażone w węzeł sanitarny przystosowany 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)  dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych;  

- bezpłatny parking na minimum 5 samochodów osobowych zlokalizowany przy obiekcie (ewentualnie cena 

ma obejmować miejsca parkingowe).  

Uwaga: nie dopuszcza się noclegów części uczestników w innym  (współpracującym)  ośrodku hotelarsko- 

szkoleniowym. 
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Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu noclegów  

w sposób profesjonalny, z najwyższą starannością, w szczególności do przygotowania miejsc noclegowych 

zgodnie z normami obowiązującymi placówki oferujące miejsca noclegowe dla min. 15 osób. 

W ramach usługi Zamawiający przewiduje zorganizowanie 360 noclegów dla łącznej liczby 360 osób. 

 

O szczegółowych  terminach wykonania usługi, miejscu i ilości nocujących osób Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem usługi.  

Wymagania dotyczące usługi noclegowej:  

- usługi noclegowe, żywieniowe  i szkoleniowe (wynajem sal) nie muszą być realizowana w tym samym 

obiekcie, niemniej jednak obiekt noclegowy, żywieniowy i szkoleniowy musi znajdować się w odległości nie 

większej niż 1000 m od siebie (odległość mierzona za pomocą funkcji „zmierz odległość”  w Google Maps);  

- obiekty powinny znajdować się w miejscu dogodnym w kontekście dojazdu publicznymi środkami 

lokomocji (autobusem, busem prywatnego przewoźnika lub pociągiem);  

- zakwaterowanie uczestników w pokojach dwuosobowych wg płci, zakwaterowanie może odbywać się  w 

pokojach przeznaczonych dla większej liczby osób, jednak liczba osób zakwaterowanych w pokoju nie może 

być większa niż 2. Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje dwuosobowe z dwoma osobnymi 

łóżkami, w przypadku nieparzystej liczby uczestników zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub 

dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania w cenie za osobę jak dla pozostałych osób, pokoje 

jednoosobowe lub dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania również dla osób ze zgłoszonymi 

niepełnosprawnościami lub innymi potrzebami zdrowotnymi oraz dla przedstawiciela Zamawiającego. 

Pokoje muszą mieć bezpłatną możliwość dostawki dla dziecka do lat 7;  

- w przypadku konieczności zakwaterowania trenera Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na 3 dni 

przed planowanym terminem szkolenia. Wówczas Wykonawca udostępni możliwość zakwaterowania 

trenera (odpłatnie) w pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania;   

- nie dopuszcza się zakwaterowania części uczestników w innym obiekcie;  

-  pokoje hotelowe zostaną udostępnione w pierwszym dniu pobytu od godz. 11.00 i w ostatnim dniu pobytu 

do godziny 14.00 bez względu na obowiązującą w danym obiekcie dobę hotelową;  

- obiekt musi dysponować pokojami oraz infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób  z niepełno 

sprawnościami;  

- w godzinach nocnych od godz. 22.00 do godz. 6.00 zapewniony zostanie wypoczynek uczestnikom 

szkoleń, niezakłócony hałasami i odbywającymi się imprezami, spotkaniami towarzyskimi np. wesela, itp.  - 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany obiektu w trakcie zamówienia pod warunkiem spełnienia 

wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

 

2) Wykonawca zapewni wyżywienie, w miejscach wskazanych przez organizatora na min. 7 dni przed datą 

szkolenia, dla uczestników 30 warsztatów 2-dniowych  i 30 warsztatów jednodniowych. 

Zamawiający planuje zorganizowanie: 

30 warsztatów 2-dniowych ( w jednej grupie warsztatowej weźmie udział średnio około 12 osób): 

- w 2020 roku – dla ok. 120 osób;   

- w 2021 roku – dla ok. 120 osób; 

- w 2022 roku – dla ok. 120 osób.   
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30 warsztatów jednodniowych ( w jednej grupie warsztatowej weźmie udział średnio około 20 osób): 

- w 2020 roku – dla ok. 200 osób;   

- w 2021 roku – dla ok. 200 osób;  

- w 2022 roku – dla ok. 200 osób;   

Zamawiający przewiduje, że w jednym zjeździe weźmie udział nie więcej niż 1 grupa. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

a) W ramach warsztatów jednodniowych Wykonawca zapewni: 1 obiad i 1 bufet kawowy. 

Wykonawca zapewni usługi gastronomiczne, na które składają się: 

 - obiad w formie stołu szwedzkiego dla średnio ok. 20 osób zawierające minimum  zupę , ciepłe dania 

główne (mięso, ryba, itp.), 1 rodzaj dodatku skrobiowego do wyboru (kasza, ziemniaki, makaron, itp.), 2 

rodzaje sałatek lub surówek do wyboru,  deser, napoje (minimum): kawa naturalna i rozpuszczalna, herbata 

ekspresowa, pakowana pojedynczo (co najmniej 3 rodzaje, w tym 1 czarna i 1ielona), soki 100 % minimum 

2 rodzaje, woda mineralna gazowana oraz niegazowana, w nieograniczonej ilości, dodatki (pieczywo, sosy, 

itp.);  

-   bufet kawowy całodzienny uzupełniony bez ograniczeń – dostępny (uzupełnianie stołu podczas przerw) 

dla średnio około 20 osób, składający się z: kawy naturalnej  i rozpuszczalnej, herbaty ekspresowej, 

pakowanej pojedynczo (co najmniej 3 rodzaje, w tym 1 czarna  i 1 zielona), ciast (minimum 2 rodzaje), 

ciastek bufetowych (różne rodzaje), mleka, cukru, cytryny, soków 100% - minimum 2 rodzaje, wody 

mineralnej niegazowej/gazowanej. 

b) W ramach warsztatów 2 dniowych Wykonawca zapewni: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolację, 2 przerwy 

kawowe. 

Wykonawca zapewni usługi gastronomiczne, na które składają się:  

- śniadanie (w drugim dniu szkolenia) w formie stołu szwedzkiego dla średnio około 12 osób – bufet 

składający się z minimum 1 dania na ciepło, pieczywa, wyboru wędlin, serów, nabiału, świeżych warzyw, 

płatków śniadaniowych/musli, napojów (kawa naturalna i rozpuszczalna, herbata ekspresowa, pakowana 

pojedynczo co najmniej 3 rodzaje, w tym 1 czarna i 1 zielona, soki 100 % - minimum 2 rodzaje, woda 

mineralna gazowana oraz niegazowana w nieograniczonej ilości,  dodatków (mleko ciepłe i zimne, masło, 

itd.);  

- obiad w formie stołu szwedzkiego dla średnio około 12 osób zawierające minimum  zupę , ciepłe dania 

główne  (mięso, ryba, itp.), 1 rodzaj dodatku skrobiowego do wyboru (kasza, ziemniaki, makaron, itp.), 2 

rodzaje sałatek lub surówek do wyboru, napoje (minimum): kawa naturalna i rozpuszczalna, herbata 

ekspresowa, pakowana pojedynczo (co najmniej 3 rodzaje, w tym 1 czarna i 1ielona), soki 100 % minimum 

2 rodzaje, woda mineralna gazowana oraz niegazowana, w nieograniczonej ilości, dodatki (pieczywo, sosy, 

itp.);  

- bufet kawowy całodzienny uzupełniony bez ograniczeń – dostępny nieprzerwanie każdego z dwóch dni 

szkolenia (uzupełnianie stołu podczas przerw) dla średnio około 12 osób, składający się z: kawy naturalnej  i 

rozpuszczalnej, herbaty ekspresowej, pakowanej pojedynczo (co najmniej 3 rodzaje, w tym 1 czarna  i 1 

zielona), ciast (minimum 2 rodzaje), ciastek bufetowych (różne rodzaje), mleka, cukru, cytryny, soków 

100% - minimum 2 rodzaje, wody mineralnej niegazowej/gazowanej;  
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- kolacja (w pierwszym dniu szkolenia) w formie stołu szwedzkiego dla średnio około 12 osób, bufet 

składający się z minimum 1 dania na ciepłego, pieczywa, wyboru wędlin, serów, nabiału, świeżych warzyw 

oraz napojów (kawa naturalna i rozpuszczalna, herbata ekspresowa, pakowana pojedynczo – co najmniej 3 

rodzaje, w tym 1 czarna i 1 zielona, soki 100 % minimum 2 rodzaje, woda mineralna gazowana oraz 

niegazowana, w nieograniczonej ilości), owoce, dodatki (mleko, masło, itd.).  

Pozostałe wymagania co do usługi cateringowej:  

- posiłki powinny być przygotowane z pełnowartościowych, świeżych produktów z ważnymi terminami 

przydatności do spożycia, utrzymywane we właściwej temperaturze przez cały czas ich serwowania, podane 

na zastawie z kompletem sztućców metalowych. Zastawa stołowa powinna być czysta, nieuszkodzona 

(niewyszczerbiona) oraz wysterylizowana. Nie dopuszcza się stosowania zastawy i sztućców wykonanych z 

tworzyw sztucznych, np. plastiku, styropianu, papieru, itp.;  

- godziny serwowania posiłków dostosowane muszą być do ramowego programu szkolenia dostarczonego 

Wykonawcy nie później niż 3 dni przed terminem realizacji szkolenia;  

- wykonawca zapewni stoliki w liczbie umożliwiającej spożycie wszystkich posiłków (z wyjątkiem przerw 

kawowych) w pozycji siedzącej;  

- gorąca woda do kawy i herbaty serwowana będzie z termosów, podgrzewaczy elektrycznych lub ekspresu, 

- dania  mają być dostosowane do diety wegetariańskiej, wegańskiej lub innej każdorazowo podanej przed 

szkoleniem. Zamawiający poda wymagania w zakresie diet najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem 

szkolenia.  

O szczegółowych terminach wykonania usługi Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż na 7 

dni rozpoczęcia usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru menu spośród 

propozycji przedstawionych przez wybranego Wykonawcę.   

 

3) Wynajem sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem na warsztaty animacyjne, w miejscu 

wskazanym przez organizatora na min. 7 dni przed datą szkolenia. 

Wymagania dotyczące wynajmu sal szkoleniowych:  

- wykonawca zapewni dostępność sali szkoleniowej z możliwością indywidualnej aranżacji przez cały czas 

trwania usługi;  

- sala musi znajdować się w odległości nie większej niż 1000 m od bazy noclegowej i żywieniowej 

(odległość mierzona za pomocą funkcji „zmierz odległość”  w Google Maps);  

- sala musi spełniać wymogi BHP i P.POŻ, zaplecze sanitarne musi być zlokalizowane w bezpośrednim 

sąsiedztwie Sali;  

- sala i zaplecze sanitarne (jak cały budynek, w którym się znajdują), muszą być dostępne dla osób  z 

niepełno sprawnościami;  

- sala szkoleniowa musi być przestronna i dostosowana dla minimum 20 os (z dostępem do światła 

dziennego,  z możliwością zaciemnienia i użycia światła sztucznego), ze swobodnym dostępem do sieci 

elektrycznej (umożliwiającej podłączenie do 20 laptopów jednocześnie) i bezpłatnej sieci bezprzewodowej, 

cicha (usytuowana w miejscu zapewniającym swobodne prowadzenie zajęć, m.in. znajdująca się poza  strefą 

jadalną), odizolowana od dostępu osób postronnych i przypadkowych, temperatura ma być dostosowana do 

panujących warunków atmosferycznych (nie niższa niż 21 stopni C i nie wyższa nić 24 stopnie C);  
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- sala musi być wyposażona w: krzesła, stoły mobilne, sprzęt multimedialny (ekran, projektor, nagłośnienie), 

flipchart z papierem (minimum 50 kartek) i markerami, oświetlenie górne i boczne, miejsce na catering 

kawowy;  

- sala musi posiadać wieszaki na ubrania lub dostęp do bezpłatnej szatni;  

- wykonawca zapewni osoby odpowiedzialne za przygotowanie sali oraz jej bieżącą obsługę (np. 

przestawienie mebli, obsługę techniczno-informatyczną sprzętu, itp.). 

Wykonawca składający ofertę wyraża zgodę na:  

- proporcjonalne obniżenie ceny usługi w przypadku pobytu mniejszej liczby uczestników, o ile 

Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę na minimum 3 dni przed rozpoczęciem danego 

szkolenia. Jednocześnie Wykonawca akceptuje możliwość realizacji zamówienia i zapłaty przez 

Zamawiającego za faktycznie uczestniczącą liczbę osób. Zasada proporcjonalności dotyczyć będzie kosztów 

noclegu oraz wyżywienia;  

- umieszczenie roll-up’ów, plakatów i innych oznaczeń w miejscach realizacji zlecenia. 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

1. Termin: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022r. Przy czym, wykonanie zamówienia 

odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem zamówienia określonym ściśle przez Zamawiającego.  

2. Miejsce realizacji zamówienia: województwo świętokrzyskie:  

a) powiat starachowicki, 

b) powiat skarżyski,  

c) powiat ostrowiecki,  

d) powiat konecki, 

e) powiat kielecki, 

 f) miasto Kielce. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty ekonomii 

społecznej, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia.  

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą  posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie  

przedmiotu zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i prawnej umożliwiającej realizację 

zlecenia.  

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać łącznie wymienione niżej warunki udziału  w 

postępowaniu:  

1. Dysponować adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie 

wszystkich elementów zamówienia.  

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował odpowiednim potencjałem 

technicznym umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia – weryfikacja na 

podstawie oświadczenia będącego elementem  formularza oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.   

  

2. Posiadać wiedzę i  doświadczenie.  
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykaże 

należytą realizację min. 5 usług polegających na zapewnieniu: usługi noclegowej, wyżywienia i wynajmu 

sali szkoleniowej dla grupy co najmniej 15 osób każda wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi. 

Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi są np:  referencje, rekomendacje, protokoły odbioru 

i inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,  oświadczenie 

Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać dokumentów, o których mowa w powyżej. Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany 

jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonane.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie 

powyższy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.   

 

3. Wykonawca nie może być powiązany 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 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 PO,  

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.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca nie będzie powiązany osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym – weryfikacja na postawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu  z postępowania. 

Cena oferty zostanie podana przez wnioskodawcę w PLN. 

 

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, nazwa zostaną umieszczone 

na stronie internetowej projektu. 

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

spełnia. 
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VI. Kryteria oceny ofert wraz ze wskazaniem ich wagi oraz sposób obliczania ceny i przyznawania 

punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: 

  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

Kryterium Znaczenie procentowe 

kryterium  

 

Maksymalna liczba punktów, 

jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

Cena usługi brutto* [C]   20 %  

 

20 pkt 

30% 30pkt  

20 %  20 pkt 

20 %  20 pkt 

Kryterium społeczne – [KS] 10 %  10 pkt 

 

* na cenę usługi brutto składa się cena brutto: noclegu jednego uczestnika podczas jednego 2-dniowego 

warsztatu (20% – 20 pkt), wyżywienia jednego uczestnika podczas jednego 2-dniowego warsztatu (30% 

– 30 pkt), wyżywienia jednego uczestnika podczas jednego jednodniowego warsztatu (20% – 20 pkt),   

oraz cena brutto wynajmu sali szkoleniowej (20% – 20 pkt). 

 

3. Zasady oceny kryterium "Cena usługi brutto" [C].  

  

Na cenę brutto usługi składają się:  

  

a) Cena brutto noclegu jednego uczestnika podczas jednego 2-dniowego warsztatu (20% – 20 pkt):  

  

Premiowana będzie najniższa cena. W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza niepodlegająca 

odrzuceniu otrzyma 20 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za 

kryterium cena usługi brutto będą obliczone wg poniższego wzoru:  

  

Najniższa cena brutto noclegu jednego uczestnika podczas jednego 2-dniowego warsztatu  

spośród badanych ofert 

C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt       

        Cena brutto noclegu jednego uczestnika podczas jednego 2-dniowego warsztatu badanej oferty 

 

gdzie: C - ilość punktów w kryterium „cena brutto” 

 

b) Cena brutto wyżywienia jednego uczestnika podczas jednego 2-dniowego warsztatu (30% – 30 pkt):  
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Premiowana będzie najniższa cena. W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza niepodlegająca 

odrzuceniu otrzyma 30 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za 

kryterium cena usługi brutto będą obliczone wg poniższego wzoru:  

  

Najniższa cena brutto wyżywienia jednego uczestnika podczas jednego 2-dniowego warsztatu  

spośród badanych ofert 

C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 30 pkt       

        Cena brutto wyżywienia jednego uczestnika podczas jednego 2-dniowego warsztatu badanej oferty 

 

  gdzie: C - ilość punktów w kryterium „cena brutto”   

 

c) Cena brutto wyżywienia jednego uczestnika podczas jednego jednodniowego warsztatu (20% – 20 pkt):  

  

Premiowana będzie najniższa cena. W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza niepodlegająca 

odrzuceniu otrzyma 20 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za 

kryterium cena usługi brutto będą obliczone wg poniższego wzoru:  

  

Najniższa cena brutto wyżywienia jednego uczestnika podczas jednego jednodniowego warsztatu  

spośród badanych ofert 

C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt       

Cena brutto wyżywienia jednego uczestnika podczas jednego jednodniowego warsztatu badanej oferty 

 

  gdzie: C - ilość punktów w kryterium „cena brutto”   

 

d)  Cena brutto wynajmu sali szkoleniowej: 

  

Premiowana będzie najniższa cena. W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza niepodlegająca odrzuceniu  

otrzyma 20 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena usługi 

brutto będą obliczone wg poniższego wzoru:  

  

Najniższa cena brutto wynajmu sali szkoleniowej spośród badanych ofert 

C = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt Cena 

brutto wynajmu sali szkoleniowej badanej oferty 

 

  gdzie: C - ilość punktów w kryterium „cena brutto”   

 

4. Zasady oceny kryterium „Kryterium społeczne – Spełnienie klauzuli społecznej - 10%  

Klauzula społeczna:  

I. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do zatrudnienia min. 1 osoby, która jest:  

a) bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 20014r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy,   
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b) młodociana, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego, 

c) niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

d) inna, niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym 

(Dz. U. z 2011 r., poz. 225 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

II. Dana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia rozpoczęcia realizacji 

zamówienia.  

III. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udokumentować fakt 

zatrudnienia osoby, o której mowa wyżej.  

IV. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 

zatrudnienia w/w osoby.  

Zamawiający dokona oceny w oparciu o poprawnie wypełniony Załącznik nr 1. 

5. Ostateczna ocena punktowa oferty: 

 a) Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych 

będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku,  

b) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów 

przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać  

oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,  że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych 

kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną wyżywienia jednego 

uczestnika podczas jednego warsztatu 2-dniowego,  

c) przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego 

oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione 

najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeśli w 

wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu  

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do 

oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem)  

a) wypełniony formularz oferty (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), 

b) wykaz zorganizowanych usług (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2) wraz z dowodami 

potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;  

c) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;  

d) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i 

Wykonawcy,  

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego,  
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f) wypis CEIGD/KRS. 

 

VII. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty: 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 12 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 2/Krzemienny Krąg/2020/BK”. Wszystkie dokumenty składane w ramach oferty powinny być 

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 2/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, 

pisemnie.  

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.  

mailto:biuro@krzemiennykrag.info
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12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 

udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa 

zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej 

informacji wraz ze wskazaniem działań podjętych celem zastrzeżenia tych informacji. Uzasadnienie 

powinno 

u zachowania poufności.  Zaleca się, aby 

uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie 

pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego 

zastrzeżenia. Zaleca się również, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 

oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.   

 

VIII. Dodatkowe warunki dotyczące postępowania:  

1. Informacje co do ceny: 

1) Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do podania w Formularzu oferty cenowej proponowanej 

ceny brutto w PLN. 

Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne do wypełnienia pola zawarte w formularzu ofertowym 

odnoszące się do ceny oraz innych kryterów oceny ofert, o których mowa w niniejszym zapytaniu  

w szczególności powinna zawierać: cenę brutto noclegu jednego uczestnika podczas jednego 2-dniowego 

warsztatu, wyżywienia jednego uczestnika podczas jednego 2-dniowego warsztatu, wyżywienia jednego 

uczestnika podczas jednego jednodniowego warsztatu, cenę brutto wynajmu sali szkoleniowej. 

2) Podana w ofercie cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia.  

3) Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4) Wskazana w ofercie cena obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia.  

5) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane na podstawie rzeczywiście 

zrealizowanego przedmiotu zamówienia.  

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 terminu spowoduje odrzucenie oferty.  
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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 wskazanym przez Zamawiającego.  

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:  

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

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.  

3) Treść pytań, bez ujawniania źródła, oraz treść wyjaśnień będą publikowane w publikatorach, w których 

było opublikowane zapytanie ofertowe.  

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. 

5) Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami poprawienie 

oczywistych omyłek i błędów rachunkowych. Uzupełnieniu nie podlega formularz ofertowy.   

6)  Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 

przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych, informacji i in. 

3. Termin związania ofertą:  

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

4. Informacja o wynikach postępowania:  

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. 

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”. 

 

IX. 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 

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:  
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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.  

 

X. 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 a strony po 

przeprowadzeniu negocjacji cenowych nie dojdą do konsensusu,  

5. W innych przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 

przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie 

projektu.  

 

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 

 

XII. 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;  

mailto:biuro@krzemiennykrag.info
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- nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia 

zmian do zawartej umowy;  

- 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.   

 

XIII. Informacja o zamówienia uzupełniających:  

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

zamówienia podstawowego.  

 

XIV. Pozostałe informacje:  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed 

upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania 

ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom (e-mail) jak również zostanie opublikowana na stronie 

Zamawiającego: www.adelfi.pl oraz w Bazie Konkurencyjności – https://www.bazakonkurencyjnosci. 

gov.pl/.  

2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści 

ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.  

3. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę po otrzymaniu poprawnie wystawionego 

rachunku/faktury w terminie wskazanym na rachunku/fakturze. Faktura/rachunek ma być wystawiony na 

podstawie protokołu sporządzonego przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie usługi.  

4. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.   

5. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy 

dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno 

formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.   

6. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych 

od Wykonawcy.   

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia w przypadku gdy będzie to wynikało z 

jego potrzeb. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 

9. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.   
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10. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. jak również nie jest postępowaniem  

o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie stanowi 

zobowiązania Stowarzyszenia do przyjęcia którejkolwiek z ofert.  

 

 

XV. Załączniki do zapytania ofertowego:  

1.  Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty  

2.  Załącznik nr 2 Wzór wykazu zorganizowanych usług szkoleniowych   

3.  Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym  

4.  Załącznik nr 4 Klauzula RODO  


