
Częstochowa, dnia 16.08.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/08/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” w Częstochowie, 
ul. Złota 47, 42-202 Częstochowa
www.stowarzyszeniepodajdalej.pl   stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com 

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Marta Osuchowska 
e-mail:  stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com
tel. 733-973-363

Zamawiający  ogłasza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  i  zaprasza  do  składania  ofert
dotyczących  doradcy  ekonomicznego  w  Projekcie  „Akcja  –  Aktywizacja  II”
w  ramach  konkursu RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego
w ramach  Osi  priorytetowej  IX  Włączenie  społeczne,  Działanie  9.1  Aktywna  integracja,
Poddziałanie  9.1.5  Programy  aktywnej  integracji  osób  i  grup  zagrożonych  wykluczeniem
społecznym

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie  dotyczące  wyboru  doradcy  ekonomicznego  w  Projekcie  „Akcja  –  Aktywizacja  II”
prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności (w zamówieniach o wartości powyżej 50 tys.
PLN netto), 
Dokumentem regulującym zasady udzielenia zamówienia są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Przedmiot zamówienia w zapytaniu ofertowym:
KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 
85312320-8 Usługi doradztwa

Opis przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym:
Przedmiotem  zapytania  jest  przeprowadzenie  usług  doradztwa  ekonomicznego  poprzez
prowadzenie  edukacji  i  wsparcia  w  zakresie  zakładania  i  prowadzenia  własnej  działalności
gospodarczej  a  także  tworzenia przedsiębiorstw społecznych,  prowadzenie zajęć  z  uczestnikami
Projektu  nt.  gospodarowania  własnym  budżetem,  prowadzenie  indywidualnego  poradnictwa
finansowego, pomoc w rozliczaniu się z urzędem skarbowym, pomoc w rozwiązywaniu problemów
finansowych, które dotykają uczestników projektu m.in. zajęcia komornicze i inne zadłużenia dla
113 Uczestników. Uczestnikami są osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym zamieszkujące Gminę Częstochowę. Zakłada się przeprowadzenie
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poradnictwa  średnio  po  ok.  90  godzin  zegarowych  miesięcznie,  łącznie  dla  ok.  113  osób
uczestniczących w projekcie w okresie do 30 czerwca 2023 roku.    

Zakres przedmiotu zamówienia:
• edukacja  i  wsparcie  uczestników  CIS  w  zakresie  zakładania  i  prowadzenia  własnej

działalności gospodarczej a także tworzenia przedsiębiorstw społecznych;
• prowadzenie zajęć z uczestnikami Projektu nt. gospodarowania własnym budżetem;
• prowadzenie indywidualnego poradnictwa finansowego;
• pomoc w rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym;
• pomoc  w  rozwiązywaniu  problemów  finansowych,  które  dotykają  uczestników  projektu

m.in. zajęcia komornicze i inne zadłużenia;
• szkolenie uczestników w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji projektowej i księgowej;
• koordynacja  oraz  rozliczanie  wydawanych  zaliczek  na  pakiety  reintegracyjne  (PR)  dla

Uczestników, którzy będą realizowali Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego przez
min. 6 miesięcy (PR przeznaczony będzie na poprawę jakości życia Uczestników, np. zakup
mebli, artykułów do remontu, spłatę długów itp.);

• prowadzenie  szkoleń  i  indywidualnych  konsultacji  z  uczestnikami  poprzedzających
przyznanie środków na PR, który z jednej strony jest w stanie poprawić sytuację życiową
uczestników Projektu,  a  poprzez to wpłynąć  na zwiększenie  motywacji  do poszukiwania
pracy na otwartym rynku pracy, natomiast z drugiej strony będzie czynnikiem edukacyjnym
w  zakresie  planowania  wydatków  związanych  ze  spłatą  zadłużenia,  remontem  czy
umeblowaniem;

• pomoc w sporządzaniu pism, wniosków uczestnikom CIS;
• prowadzenie dokumentacji na potrzeby projektu;
• współpraca z pracownikami Stowarzyszenia w zakresie realizacji projektu.

Miejsce wykonania pracy:
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”, ul Złota 47  oraz ul. Limanowskiego 45 
w Częstochowie.
Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. 
„Akcja – Aktywizacja II”. 

Zamawiający  nie  podzielił  zamówienia  na  części  i  nie  dopuszcza  możliwości  składania  ofert
częściowych.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Województwo: śląskie; Powiat: m. Częstochowa, Miasto: Częstochowa.
Stowarzyszenie  Pomocy  Potrzebującym  „Podaj  Dalej”,  ul.  Złota  47  oraz  ul.  Limanowskiego  45
w Częstochowie.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Codziennie  od  poniedziałku  do  piątku  z  wyjątkiem  świąt  i  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy
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w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.

KRYTERIA WYBORU OFERTY WRAZ Z METODOLOGIĄ OCENY OFERT: 
Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Wykonawcy stosowane będą następujące kryteria punktowe: 
 

Lp. Kryterium Liczba punktów
(waga)

1.  Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę zegarową doradztwa 70

2. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług objętych przedmiotem 
zapytania 

30

SUMA: 100
 

W  kryterium  „Cena    jednostkowa  brutto  za  1  godzinę  zegarową  doradztwa  ” najwyższą  liczbę
punktów  (70)  otrzyma  oferta  zawierająca  najniższą  cenę  PLN  brutto,  a  każda  następna
odpowiednio zgodnie ze wzorem.

Kryterium CENA = 
cena za 1 godzinę doradztwa oferty najniższej x 70

cena za 1 godzinę doradztwa oferty ocenianej

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie
należne  podatki,  obciążenia  i  koszty.  Cena  powinna  być  zaokrąglona  do  dwóch  miejsc  po
przecinku.  Oferent  będący  osobą  fizyczną  nieprowadzącą  działalności  gospodarczej,  w cenie
oferty  musi  uwzględnić  koszt  ubezpieczenia  ZUS  i  podatku  dochodowego,  konieczny  do
poniesienia przez Zamawiającego. Oferent może w ramach kryterium cena jednostkowa brutto
uzyskać maksymalnie 70 pkt. 
Wartość  ofert  wyrażonych  w  walucie  obcej  zostanie  ustalona  z  wykorzystaniem  aktualnego
średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert. 
W przypadku kryterium punktowego:  doświadczenie  Wykonawcy  w realizacji  usług  objętych
przedmiotem zapytania ofertowego zasady przyznawania punktów będą następujące:

- doświadczenie w zakresie doradztwa ekonomicznego  w okresie ostatnich (3) trzech lat
przed dniem złożenia oferty dla 21 - 25 osób  – 5 pkt,
- doświadczenie w zakresie doradztwa ekonomicznego  w okresie ostatnich (3) trzech lat
przed dniem złożenia oferty dla 26 - 30 osób  – 10 pkt,
- doświadczenie w zakresie doradztwa ekonomicznego  w okresie ostatnich (3) trzech lat
przed dniem złożenia oferty dla 31 - 35 osób  – 15 pkt,
- doświadczenie w zakresie doradztwa ekonomicznego  w okresie ostatnich (3) trzech lat
przed dniem złożenia oferty dla 36 - 40 osób  – 20 pkt,
- doświadczenie w zakresie doradztwa ekonomicznego  w okresie ostatnich (3) trzech lat
przed dniem złożenia oferty dla 41 - 45 osób  – 25 pkt,
- doświadczenie w zakresie doradztwa ekonomicznego  w okresie ostatnich (3) trzech lat  
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przed dniem złożenia oferty dla co najmniej 46 osób  – 30 pkt.
W ramach kryterium doświadczenie można uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury
wyboru. 
Wyniki  postępowania  będą  upublicznione  za  pośrednictwem  strony  internetowej  w  Bazie
Konkurencyjności oraz na stronie www.stowarzyszeniepodajdalej.pl

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2021 r.
Wykonawca może złożyć ofertę:
1. przez Bazę Konkurencyjności
lub 
2. osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Złota 47, 42-202 Częstochowa
lub
3. pocztą,  listem  poleconym,  kurierem  na  adres  Zamawiającego:  ul.  Złota  47,  42-202
Częstochowa
lub
4. e-mailem (skan podpisanej oferty z załącznikami) na adres Zamawiającego:
stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com 

Termin - zarówno dla ofert składanych przez Bazę Konkurencyjności, osobiście, przesyłanych pocztą
jak i e-mailem - do dnia 27 sierpnia 2021 r. 
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego lub złożenia w Bazie Konkurencyjności. 

Oferta  powinna  zostać  przygotowana  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w  niniejszym  Zapytaniu
Ofertowym. 
Oferty (składane osobiście i na adres Zamawiającego) należy składać w formie pisemnej w języku
polskim w  zamkniętej  kopercie  zawierającej:  pełną  nazwę  i  adres  Oferenta,  nazwę  i  adres
Zamawiającego (miejsca składania ofert) oraz zapis: 
„Oferta  w  zapytaniu  ofertowym  nr  2/08/2021 na  przeprowadzenie  usług  doradztwa
ekonomicznego dla maksymalnie 113 Uczestników Centrum Integracji Społecznej przez okres od
dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r. w ramach projektu pn. „Akcja – Aktywizacja
II”.
W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną należy przesłać podpisany skan oferty wraz
z wymaganymi w Zapytaniu załącznikami.
W przypadku składania oferty przez Bazę Konkurencyjności należy w Bazie zamieścić ofertę wraz
z załącznikami wymaganymi w Zapytaniu.

Oferty powinny zawierać elementy i informacje umożliwiające ich ocenę w oparciu o kryterium
oceny ofert.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Oferty złożone po wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie nie będą rozpatrywane. 
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Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki,  które będą potwierdzać spełnianie
przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu. 

MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 
ul. Złota 47, 42-202 Częstochowa.
Z procedury wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający sporządzi Protokół.
Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
www.stowarzyszeniepodajdalej.pl oraz w Bazie Konkurencyjności.

OSOBA DO KONTAKTU W KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM: 
Marta Osuchowska, e-mail: stowarzyszeniepodajdalej@gmail  .com
tel. 733-973-363

PRZEWIDYWANY TERMIN PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ:
30 sierpnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO STANOWIĄ:
1. Formularz oferty.
2.  Oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  znajdującym  się  w treści
Zapytania.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykaz posiadanego przez Oferenta doświadczenia (wykaz usług doradztwa) w realizacji usług
objętym przedmiotem zapytania.

WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Oferent powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym
zakresie (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie:
Oferent  powinien  posiadać  wiedzę  i  doświadczenie  umożliwiające  prawidłowe  wykonanie
przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wymaga, aby doradca ekonomiczny  spełniał następujące wymagania: 

a) posiadał wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
b) posiadał doświadczenie w zakresie doradztwa ekonomicznego, tj. w okresie ostatnich 3 lat

przed dniem złożenia oferty  świadczył usługi doradztwa ekonomicznego dla minimum 20
osób, 

c) posiadał wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, w tym zakładania i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej a także tworzenia przedsiębiorstw społecznych, gospodarowania
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własnym  budżetem,  rozliczania  się  z  urzędem  skarbowym  oraz  z  zakresu  zajęć
komorniczych i innych zadłużeń .

Opis  weryfikacji  spełniania  warunku  z  zakresu  doświadczenia:  na  podstawie:  kopii  dyplomu
ukończenia studiów wyższych ekonomicznych, posiadanego doświadczenia w zakresie doradztwa
ekonomicznego  –  wykazanego  w  załączniku  nr  5  do  zapytania  ofertowego  oraz  oświadczenia
Oferenta (załącznik nr 4).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe
wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  Warunek  ten  uważa  się  za  spełniony,  jeśli  Oferent  złoży
stosowne  oświadczenie,  iż  jego  sytuacja  ekonomiczna  i  finansowa  umożliwia  prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Potencjał techniczny 
Oferent  powinien  posiadać  potencjał  techniczny  niezbędny  do  prawidłowego  wykonania
przedmiotu  zamówienia.  Warunek  ten  uważa  się  za  spełniony,  jeśli  Oferent  złoży  stosowne
oświadczenie,  iż  posiadania  potencjał  techniczny  niezbędny  do  prawidłowego  wykonania
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Oferent  powinien  dysponować  osobami  niezbędnymi  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu
zamówienia.  Warunek  ten  uważa  się  za  spełniony,  jeśli  Oferent  złoży  stosowne  oświadczenie,
iż dysponuje osobami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (załącznik
nr 4 do zapytania ofertowego).

Warunki płatności
Forma  wynagrodzenia  oraz  termin  płatności:  Rozliczenie  należności  dla  Wykonawcy  nastąpi
na podstawie rachunków / faktur VAT, wystawionych przez Oferenta.
Okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
Zapłata  za  zrealizowaną  usługę  nastąpi  na  podstawie  sporządzonej  przez  Wykonawcę  faktury
VAT/rachunku, maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
faktury/rachunku.
Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków
finansowych, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy projektu. 
W  sytuacji  opóźnień  w  przekazaniu  transz  dotacji  przez  Instytucję  Zarządzającą,  wypłata
wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W takim przypadku
Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 
Za datę zapłaty Wynagrodzenia, Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
Faktura VAT wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie lub bezpodstawnie nie będzie stanowiła
podstawy do zapłaty. 
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Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Oferenci  w  celu  potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Wypełnione  Oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  zapytania
ofertowego, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3
do Zapytania Ofertowego.
Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik
nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Wypełniony  Wykaz  posiadanego  przez  Oferenta  doświadczenia  (wykaz  usług  doradztwa
ekonomicznego)  w  realizacji  usług  objętym  przedmiotem  zapytania,  stanowiący załącznik  nr  5
do Zapytania Ofertowego.
Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych ekonomicznych.
Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
Zamawiający  dokonywać  będzie  oceny  spełnienia  przez  Oferentów  warunków  udziału
w postępowaniu  na  podstawie  informacji  zawartych  w  dokumentach  i  oświadczeniach
wymienionych w Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu),  zgodnie
z formułą „spełnia – nie spełnia”. 
Oferent, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert (dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę) bądź ich uzupełnień w
wyznaczonym  terminie.  Niezłożenie  wyjaśnień  bądź  uzupełnień  w  wymaganym  przez
Zamawiającego terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający  zastrzega  sobie  również  prawo  do  wezwania  Wykonawcy  do  przedstawienia
dodatkowych dowodów na spełnianie kryteriów deklarowanych przez Wykonawcę  w ofercie.

INFORMACJE DODATKOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Złożenie oferty  jest  jednoznaczne z  tym,  że  Oferent  jest  związany ofertą do końca terminu jej
ważności. 
Szczegółowych  informacji  odnośnie  wymagań  dotyczących  zamówienia  (w  tym  specyfikacji
przedmiotu zamówienia) udziela Osoba do kontaktu wskazana w Zapytaniu. 
Składający ofertę przyjmuje do wiadomości, że wymagany wzór formularza oferty przedstawiony
jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający  podpisze  umowę  z  Oferentem,  który  złożył  najkorzystniejszą  ofertę
(z uwzględnieniem Kryteriów  wyboru wskazanych w zapytaniu ofertowym).
Oferent  jest  zobowiązany  do  podpisania  umowy  w  przypadku  wyboru  jego  oferty  w  wyniku
postępowania wyboru ofert. 
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Usługa objęta  zamówieniem w ramach Projektu  współfinansowana jest  przez  Unię  Europejską
z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  W  związku  z  tym,  wybrany  Oferent  zobowiązuje  się
do  archiwizowania  dokumentacji,  związanej  z  zamówieniem  w  okresie  wymaganym  przez
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert,
faktur.
Firmy oferentów mogą być  poddane w okresie  obowiązkowej  archiwizacji  kontrolom instytucji
udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. 
Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego
Zapytania  ofertowego.  W  przypadku  zaistnienia  takich  okoliczności  oferentom  nie  przysługują
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli  zmiany będą miały wpływ na treść ofert
składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
Złożenie oferty oznacza, że Oferent zrozumiał i akceptuje warunki Zapytania ofertowego. 

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

KARY UMOWNE:
1.  Oferent  (Wykonawca)  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w  razie  niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy w wysokości:
1) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
–  w przypadku  nieprzestrzegania  przez  Wykonawcę  zapisów  Wytycznych  w  zakresie
kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  2014-2020  – które
skutkować będzie uznaniem przez Instytucję Zarządzającą wydatku jako niekwalifikowalnego.
2) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
–  w przypadku  nieprzestrzegania  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  łącznego  zaangażowania  zawodowego  w  realizację  wszystkich  projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym
środków własnych Zamawiającego i  innych podmiotów,  nie  przekracza 276 godz.  miesięcznie  -
które skutkować będzie uznaniem przez Instytucję Zarządzającą wydatku jako niekwalifikowalnego.
3) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
–  w przypadku  nieprzestrzegania  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
zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku pracy chyba, że nie
zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie -  które skutkować będzie uznaniem przez
Instytucję Zarządzającą wydatku jako niekwalifikowalnego .
4)  Zamawiający  przewiduje  karę  umowną  w  wysokości  100  zł  (sto   złotych)  za  każdy
udokumentowany  przypadek  niewykonywania  przez  Wykonawcę  zlecenia  w  sposób  zgodny  z
postanowieniami  umowy  oraz  bez  zachowania  należytej  staranności  w  szczególności
nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących
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indywidualnych  potrzeb  uczestnika,  programu,  zawartości  merytorycznej  i  sposobu  ich
prowadzenia,  jakichkolwiek  nieuzasadnionych  opóźnień  w dostarczaniu  dokumentacji  oraz
informowaniu  o  nieobecnościach.  Przed naliczeniem  wskazanej  kary  umownej  każdorazowo
Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowej realizacji usług wyznaczając Wykonawcy termin
na  prawidłową  realizację  przedmiotu  zamówienia.  Brak  reakcji  Wykonawcy  w  wyznaczonym
terminie lub brak wypełnienia w całości wezwania Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem
Wykonawcy  kary  umownej  w  wysokości  100  zł  za  każdy  stwierdzony  przypadek  naruszenia
obowiązków Wykonawcy.
5)  Zamawiający  przewiduje  karę  umowną  na  rzecz  Zamawiającego  w  wysokości  5%
przewidywanego wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z
przyczyn zależnych od Wykonawcy lub rozwiązanie umowy na wniosek Wykonawcy.
6)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do
wysokości  faktycznych  strat  jakie  poniósł  Zamawiający  na  skutek  działania  lub  zaniechania
Wykonawcy  oraz  pokrycia  wszelkich  kosztów  poniesionych  przez  Zamawiającego  w  związku
z przygotowaniem zajęć w innym terminie.
7)  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  niezwłocznego  odstąpienia  od  umowy  przez
Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym
m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania
zajęć  i realizacji  przedmiotu  umowy  niezgodnie  z  przedstawianym  przez  Zamawiającego
harmonogramem  oraz  nieuwzględniania  dodatkowych  wymagań  Zamawiającego  zgłaszanych
podczas  zajęć  dotyczących  indywidualnych  potrzeb  uczestnika,  programu,  zawartości
merytorycznej  i  sposobu  ich  prowadzenia.  uznania  bądź  kwestionowania  przez  Instytucję
Zarządzającą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich
części  za  niekwalifikowane  z  uwagi  na  uchybienia  Wykonawcy  w  trakcie  realizacji  przedmiotu
umowy. 
8) Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do: 
a. rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, w tym
prowadzenia  dokumentacji,  w  szczególności:  sporządzania  sprawozdań,  prowadzenia  list
obecności; 
b. prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy; 
c.  co  miesięcznego  przekazywania  dokumentacji  sprawozdawczej  z  wykonanych  działań  wraz
z wystawieniem faktury VAT/rachunku; 
d.  informowania  uczestników  o  współfinansowaniu  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji projektu „Akcja-Aktywizacja II” 
e. sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w okresach miesięcznych protokołu wskazującego
prawidłowe wykonanie zadań,  liczbę oraz ewidencję godzin  w danym miesiącu kalendarzowym
poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. 
f.  sporządzania  i  przekazywania  Zamawiającemu  comiesięcznej  ewidencji  godzin  i  zadań
wynikających  z wszystkich  form  zaangażowania  zawodowego,  w  szczególności  stosunku  pracy,
umów cywilnoprawnych i własnej działalności gospodarczej. 
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WYKLUCZENIA:
Oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych
Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach nie będą brane pod uwagę.
Zamówienie  nie  może  być  udzielone  podmiotom  powiązanym  osobowo  lub  kapitałowo
z Zamawiającym.  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: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; -
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego
lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia
lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku  przysposobienia,  opieki
lub kurateli.

WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO/UMOWY
1)  Oferent  może  zwrócić  się  pisemnie  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Zapytania
Ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego
na  składanie  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Treść  wyjaśnień  Zamawiającego  zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w bazie konkurencyjności.
2)  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert
zmienić  treść  Zapytania  Ofertowego.  Dokonaną  zmianę  Zapytania  Ofertowego  Zamawiający
przekaże  niezwłocznie  wszystkim  podmiotom,  którym  przekazano  Zapytanie  Ofertowe,  oraz
zamieści na swojej stronie internetowej i w bazie konkurencyjności.
3)  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert
unieważnić  Zapytanie  Ofertowego.  Informację  o  unieważnieniu  Zapytania  Ofertowego
Zamawiający  przekaże  niezwłocznie  wszystkim  zainteresowanym  podmiotom,  oraz  zamieści  na
swojej stronie internetowej.
4) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te
podyktowane są okolicznościami,  które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego
zamówienia, między innymi w przypadku:
a)  zmiany  obowiązujących  przepisów,  jeżeli  konieczne  będzie  dostosowanie  treści  Umowy  do
aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm),
b)  gdy  konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie  następstwem  zmian  wytycznych  lub  zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy, 
c) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na przedmiot umowy, 
d)  wystąpienia  zdarzeń  siły  wyższej  jako  zdarzenia  zewnętrznie  niemożliwego do przewidzenia,
którego nie można było zapobiec;
e) wskazanym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
Dla dokonania takich zmian Umowy wymagana jest forma pisemna.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego,  pisemnego  informowania  Zamawiającego  o
wszystkich  okolicznościach  mogących  mieć  wpływ  na  prawidłową  i  terminową  realizację
przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 5 dni po zaistnieniu danej okoliczności.

DODATKOWE POSTANOWIENIA 
1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych. 
2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych. 
3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  postępowania  na  każdym  etapie  bez
podania przyczyny. 
4. W ramach składania wniosku o płatność oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do
właściwej instytucji publicznej. 
5. Oferent będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi
uwzględnić  koszt  ubezpieczenia  ZUS  i  podatku  dochodowego,  konieczny  do  poniesienia  przez
Zamawiającego.  Podana  w  formularzu  oferty  w  niniejszym  zapytaniu  ofertowym  cena  będzie
traktowana, jako cena za wykonanie usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS i podatku
dochodowego  ponoszonymi  przez  Zamawiającego.  Wypłacane  wynagrodzenie  Wykonawcy  po
odprowadzeniu pochodnych nie będzie zatem równowartością ceny podanej w ofercie. 
6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
7.  Zapłata  za  zrealizowaną  usługę  następować  będzie  za  każdy  zrealizowany  miesiąc  usługi  na
podstawie  sporządzonej  przez  Wykonawcę  faktury  VAT/rachunku,  maksymalnie  w  terminie  30
(trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku.
8. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków
finansowych,  przekazanych  przez  Instytucję  Zarządzającą  na  rachunek  bankowy  projektu.  W
sytuacji  opóźnień  w  przekazaniu  transz  dotacji  przez  Instytucję  Zarządzającą,  wypłata
wynagrodzenia nastąpi  niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej  transzy.  W przypadku,  o
którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji  prawdziwości podanego w  załączniku  nr  5
doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub
inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie oferenta. 
10. Termin związania ofertą: 60 dni od terminu złożenia oferty. 
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