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ZAPYTANIE O CENĘ  

nr 24/A_SRP/RPO WL/2019 
dotyczące przeprowadzenia poradnictwa specjalistycznego 

w ramach realizacji projektu „Specjaliści na rynku pracy” 

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne 

Działanie 11.1 Aktywne włączenie 
 

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, 

EFS oraz FS na lata 2014-2020 

Informacje ogólne 

 

Zamawiający: 

Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 

Adres: 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15 

NIP 1180001584 
 

Data publikacji: 10.12.2019 

Termin składania oferty:  13.12.2019 

W związku z realizacją projektu „Specjaliści na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, 

Działanie 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej 

opisanego zapytania ofertowego. 
 

Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

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

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych.  

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  85312320-8 Usługi doradztwa 

Preambuła 
Projekt „Specjaliści na rynku pracy” skierowany jest do mieszkańców zamieszkujących województwo 
lubelskie  wyłącznie miejscowości objęte działaniami rewitalizacyjnymi, którzy są zagrożeni ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, którzy doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego. Zgodnie z 
warunkami określonymi w Regulaminie Konkursu na mocy którego projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, preferowane do objęcia 
wsparciem projektowym są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
(PO PŻ). Zakres wsparcia dla tych osób  nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina 
otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 
Głównym celem projektu „Specjaliści na rynku pracy”  jest reintegracja społeczna, zawodowa i edukacyjna 
60 osób w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn, co przekłada się na umożliwienie tym osobom podjęcia 
zatrudnienia, a dzięki temu również wyjścia z ubóstwa 
 

Opis przedmiotu  
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Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dla Uczestników/Uczestniczek projektu 
pn. „Specjaliści na rynku pracy” poradnictwa specjalistycznego . Grupę docelową projektu stanowią  
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które zamieszkują na  terenie województwa 

lubelskiego w miejscowościach objętych programem rewitalizacji,- 7 mieszkańców pow.hrubieszowskiego 

Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego łącznie 42 godziny zostało podzielone na:  
- wsparcie prawno – obywatelskie 21 godzin i  
- wsparcie psychologiczne 21 godzin 
 

TERMIN REALIZACJI: nie wcześniej niż od 14.12.2019 r i nie później niż do 28.02.2019 r. , 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o ile zaistnieją ku 
temu przesłanki formalno-merytoryczne. 
 
MIEJSCE ZAJĘĆ:  

a)  obszar m. Hrubieszów ul. Podzamcze 9 - miejsce doradztwa  wskazane przez Zamawiającego, 
dostosowane do potrzeb UP, budynek dostępny komunikacyjnie, sala odpowiednio wyposażona i 
spełniająca warunki BHP i ppoż. 
 

HARMONOGRAM:  na Uczestnika/czkę w projekcie zaplanowano pakiet średnio 6 godzin w postaci  

spotkań indywidualnych ze specjalistą zarekomendowanym w Indywidulanej ścieżce reintegracji, w 

godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP. Łącznie 42 godziny usług specjalistycznych  

 

 PROGRAM 

Projekt przewiduje w ramach zadania pakiet usług specjalistycznych w postaci poradnictwa 

psychologicznego, prawno-obywatelskiego. Zakres wsparcia ustalony został podczas wcześniejszego 

etapu wsparcia – spotkań Uczestników z psychologiem. Zakres merytoryczny i będzie odzwierciedlał 

potrzeby UP i stanowić będzie odpowiedź na ich zidentyfikowane podczas spotkań z psychologiem 

problemy.  

Przykładowa tematyka wsparcia:  

a) poradnictwo prawno-obywatelskie - udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach, 

instytucjach pomocowych lub pomocy przy napisaniu pisma np. do urzędu czy sądu, elementy 

informacji obywatelskiej: wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia 

sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć ́, wskazanie przepisów 

mających zastosowanie w sytuacji UP. Poradnictwo może być realizowane m.in. w zakresie spraw: 

mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, własności, 

niepełnosprawności – 21 godzin 

b) poradnictwo psychologiczne – pomoc ukierunkowana na rozwiązywanie problemów wychowawczych 

i rodzinnych, przeciwdziałanie dysfunkcjonalności w relacjach z otoczeniem, wsparcie w budowie 

umiejętności tworzenia relacji społecznych, pomoc w  przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji 

społecznych takich jak: komunikacja, radzenie sobie z presją, praca w zespole, umiejętności 

interpersonalne, rozwiązywanie problemów i organizacja pracy – 21 godzin 

Opracowanie zakresu usługi, będącej przedmiotem niniejszego zapytania, zostało poprzedzone 

między innymi diagnozą efektywności społecznej poszczególnych Uczestników/Uczestniczek i jest 

zgodny z rekomendowanymi działaniami. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych  tj na doradztwo psychologiczne 21 

godzin i na doradztwo prawno-obywatelskie 21 godzin. 

 

I. WYMAGANIA WOBEC KADRY 

1. Osoby realizujące poradnictwo specjalistyczne zobowiązane są do:  

a) realizacji poradnictwa w obszarach tematycznych zgodnych ze specyfikacją zawartą w 

przedmiocie zamówienia oraz ze zdiagnozowanymi przez psychologa potrzebami UP; 
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b) dokumentowania udziału Uczestników w poradnictwie poprzez zbieranie list obecności; 

c) opinia i rekomendacje po udziale w poradnictwie – dla każdej/ego z Uczestniczek/ 

Uczestników poradnictwa powinna zostać przygotowana opinia dotycząca zmiany ( w sytuacji 

UP, postawie, świadomości albo w zachowaniach prezentowanych podczas poradnictwa) oraz 

rekomendacje dotyczące kontynuacji działań w zakresie, którego dotyczyło poradnictwo.  

d) przygotowanie programów zajęć/spotkań dla UP oraz niezbędnych materiałów i oznaczania ich 

zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego; 

e) prowadzenie dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego 

m.in. dzienniki zajęć, listy obecności, protokół odbioru materiałów pomocniczych. Wypełnianie 

kart pracy prowadzącego po każdych zajęciach. 

f) przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym 

Uczestniku/ czce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.  

każdorazowo przesłaniu w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia zajęć dokumentów 

potwierdzających ich odbycie.  

 

2. Doświadczenie zawodowe: 

a) Kadra realizująca niniejszy przedmiot zamówienia powinna posiadać wykształcenie 

wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego 

wsparcia; 

b) Doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie krótsze niż 3 lata; 

c) Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych spotkań zbieżnych z tematem zamówienia dla 

osób dorosłych, w szczególności osób wykluczonych społecznie, osób z niepełnosprawnością; 

d) Dodatkowo posiadających kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób 

dorosłych. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/ warunków:  
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków w następujący sposób:  

1/Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu kopię dyplom/świadectwo 

ukończenia właściwych studiów osoby, zgłoszonej na prowadzącą/ prowadzącego.  

2/ Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć informacje w formularzu oferty potwierdzające spełnienie 

kolejnego warunku tj.(nazwę usługi, podmiot dla którego zrealizowano i okres realizacji usługi, liczbę 

zrealizowanych dni danego wsparcia specjalistycznego na które składana jest oferta oraz 

udokumentowane min.3-letnie doświadczenie przed dniem złożenia oferty. W przypadku wyłonienia 

oferty do realizacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające te 

informacje w formie (m.in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o pracę/umów cywilno-prawnych,  

itp.). 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych 

horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego 

limitu zaangażowania zawodowego osób zgłaszanych do pełnienia funkcji specjalistów lub coachów w 

liczbie 276 godzin miesięcznie)- w tym celu obowiązkowego miesięcznego składania oświadczeń o ilości 

godzin zaangażowania zawodowego . 

3. Wykonawca nie zwraca kosztów dojazdu do i z miejsca prowadzenia zajęć oraz kosztów 

ewentualnego zakwaterowania, ani nie zapewnia wyżywienia dla osoby przeprowadzającej zajęcia. 

4. Szczegółowy plan realizacji spotkań z UP będzie ustalany między Zamawiającym a wybranymi 

Wykonawcami w trybie roboczym. 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 



 
 

 

Projekt „Specjaliści na rynku pracy” realizowany w ramach Działania 11.1. Aktywne włączenie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne 

Działanie 11.1 Aktywne włączenie 

Strona 4 z 7 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie warunki określone poniżej 

(niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie z postępowania): 

a. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prowadzenie jej w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia – spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie aktualnego odpisu 

z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; w tym 

zapewnią do realizacji przedmiotowych spotkań doradczych przynajmniej po 1 specjaliście z danej 

dziedziny, posiadających wymagane uprawnienia i doświadczenie – warunek konieczny – 

weryfikowane na podstawie załącznika zapytania ofertowego: Wykaz osób; 

b. posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w realizacji podobnych usług/zleceń – 

weryfikowane na podstawie oświadczenia do zapytania ofertowego:; 

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 

zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia do zapytania ofertowego:  

d. nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie 

oświadczenia do zapytania ofertowego:  

e. są w stanie prawidłowo i efektywnie wykonać wszystkie powierzone w ramach niniejszego 

postępowania zadania – weryfikowane na podstawie oświadczenia do zapytania ofertowego:  

f. oświadczą w ofercie, iż gwarantują dostępność usług doradczych, przy czym dostępność usług 

oznacza, że psycholog / prawnik , ekspert ds. prawno-obywatelskich w czasie nie dłuższym niż 7 

dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na usługę doradczą, 

rozpocznie realizację doradztwa (dotyczy okresu realizacji projektu); 

g. dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym. 

 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu: 

Ocenę powyższego warunku Zamawiający oceni na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oznacza to, że oferta 

Oferenta, który nie spełni powyższych kryteriów zostanie odrzucona. 

Ponadto zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy 

powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 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. 

 

III. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz 

spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania.  
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1. Cena (C) – 80%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto1 uwzględniającą 

wszystkie elementy przedmiotu zamówienia (cena za 1 godzinę poradnictwa specjalistycznego) otrzyma 

80 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego 

wyliczenia:  

C = Cn / Co x 100 pkt. x 80%,  

gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,  

Co = cena badanej oferty. 

2. Dostępność usług Wykonawcy (U) – 20%. Warunki udziału w postępowaniu,: Wykonawcy 

„oświadczą w ofercie, iż gwarantują dostępność usług doradczych, przy czym dostępność usług oznacza, 

że psycholog-terapeuta/mediator/prawnik w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od 

zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na usługę doradczą, rozpocznie realizację doradztwa 

(dotyczy okresu realizacji projektu)”. 

W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 7 dni termin na 

rozpoczęcie realizacji doradztwa, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób 

przyznawania punktów: 

0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 7 dni 

5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 6 dni 

10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5 dni 

15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3 dni 

20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 1 dzień 

 

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 7 

dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może 

być większa niż 7. 

Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić 
negocjacje cen w tym zakresie. Łącznie  A+B = 100 pkt 

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Zamawiający jest uprawniony 

pomniejszyć wynagrodzenie wynikające z treści złożonej oferty o składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne jak również zaliczki na podatek dochodowy  od osób fizycznych. 

 
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Kompletna oferta powinna zawierać: 

a) Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)wraz z kopią dyplomu 

studiów wyższych podpisanych za zgodność z oryginałem; 

- Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie –jeśli dotyczy 

- Podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (załącznik nr 1) 

- kopie umów/rekomendacje/lub inne dokumenty poświadczające wcześniejszą realizację 

usług/zleceń zgodnych z zapytaniem ofertowym i składaną ofertą nie dłuższe niż 3 lata do dnia 

publikacji w/w zapytania o cenę 

2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, 

przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

3. Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć tylko jedną ofertę  

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

                                                           
1
 Wskazana w Formularzu oferty cena brutto powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

doradztwa, w tym również koszt podatku VAT (jeśli Wykonawca jest jego płatnikiem), a także ewentualne 

składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy (jeśli dotyczy). 
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5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed 

upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek 

zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.  

                                                Zmiany w umowie  

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

właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze 

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

1. okresu i harmonogramu realizacji umowy, 

2. ostatecznej liczby godzin i uczestników/czek, 

3. zasad płatności, (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 

opóźnieniom);  

4. zabezpieczenia i kar umownych, 

6. Oferent składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy 

dotyczące kar umownych: 

a/ Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez 

Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku: 

- niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie 

przeprowadzi w określonym terminie odpowiedniej ilości godzin wsparcia (warsztaty lub coaching) karę 

umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, 

- dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności, 

- 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 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego 

limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej 

przez Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie- przewidujące karę umowną w wysokości 100% 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy  

Zamawiający informuje, iż w umowie zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw 

majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. 

Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.  

Termin i miejsce składania ofert  

 

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z 

załącznikami , w terminie do 13.12.2019 roku r. poprzez email: d.balcerzak@asesor.edu.pl z dopiskiem w 

tytule: oferta-SPEC 3 lub pocztą/osobiście na adres siedziby Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 02-

548 Warszawa ul. Grażyny 13/15 pokój 211 lub osobiście w biurze projektu ul. Dulęby 7/14, 20-357 Lublin 

Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie 

data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 506 050 706  

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów wskazanym przez niego kanałem 

informacyjnym. 
W przypadku podmiotów będących w posiadaniu osób o wskazanych kwalifikacjach/kompetencjach 

obowiązkowo należy złożyć wraz z ofertą kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dostępu 

przez te osoby, zapis informujący o sposobie dysponowania daną osobą/osobami 

 

V. POZOSTAŁE WARUNKI 

mailto:d.balcerzak@asesor.edu.pl
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1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury Zamawiający upubliczni informację o wynikach 

postępowania, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.  

2. Po wyborze najkorzystniejszych ze złożonych ofert Zamawiający zawrze z Wykonawcami umowy o 

współpracy. W zależności od formy prawnej prowadzonej działalności Zamawiający dostosuje komparycję 

umowy oraz w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wprowadzi 

postanowienia dotyczące odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jak również 

zaliczki na podatek dochodowy  od osób fizycznych.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmian treści umów z Wykonawcami pod warunkiem wystąpienia  

przesłanek uzasadniających takie zmiany, takich jak np.: zmiana terminu realizacji projektu, zmiana liczby 

osób uczestniczących w projekcie czy też zmiany we wniosku o dofinansowanie ww. projektu spowodowane 

zmianami w wytycznych dotyczących realizacji umowy o dofinansowanie ww.  projektu. 

4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania 

przez Wykonawcę wzoru umowy w terminie 7 dni kalendarzowych (liczonych od dnia przekazania informacji 

o wyborze). Zamawiający może wybrać kolejną ofertę o najwyższej punktacji spośród pozostałych ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez 

podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 

postępowania. 

7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.  

8. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania w tym stawki cenowej z Wykonawcą 

10. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.  

11. Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę. 

 

Zatwierdził 

Sławomir Balcerzak 

 

 

 


