
  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

TAG-CONSULTING
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

 „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI”

Wybór wykonawcy będzie odbywał się z 
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014
oraz bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

 
 
 
Zamawiający: 
 
TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK - TOMCZYK
UL. ŁUKOWA 18A/5  
93-410 ŁÓDŹ 
E-MAIL BIURO@TAG-CONSULTING.PL   
 
Informacje ogólne: 

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

80533100-0 – usługi szkolenia komputerowego

80500000-9 - Usługi szkoleniowe; 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe;

80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz i

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejs
poinformuje Oferentów najpóźniej w terminie 2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz zamieści 
informację na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

I. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów 
zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) 
projektu kompetencji DIG COMP obejmujący

Gdańsk

APYTANIE OFERTOWE NR 1/RPPM/2018 

CONSULTING MARTA MACIEJAK - TOMCZYK 
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia  

w ramach projektu pt. 
„SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI”

nr RPPM.05.05.00-22-0013/16 
 

Wybór wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

TOMCZYK 

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

komputerowego; 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 

ukacji osób dorosłych oraz inne. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, o czym 
ormuje Oferentów najpóźniej w terminie 2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz zamieści 

informację na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów (ECCC 
 na poziomie A lub B lub C potwierdzających nabycie przez uczestników 

obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji
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dańsk, dn. 12.03.2018 r.  

„SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” 

zasady konkurencyjności określonej  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 

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

zym Zapytaniu Ofertowym, o czym 
ormuje Oferentów najpóźniej w terminie 2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz zamieści 

(ECCC lub równoważnych 
potwierdzających nabycie przez uczestników 

wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji. Poziom certyfikacji 



zależeć będzie od poziomu, na jakim Uczestnicy Projektu podzieleni na grupy zajęciowe, uczestniczyć będą 
w kursie komputerowym i obejmie 80 Uczestników 
NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, które przystąpią do egzaminów certyfikacyjnych
w ramach projektu. W przypadku zmiany liczby 
liczby osób, które wzięły udział w egzaminach.

Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2018

Egzaminy zaplanowano po zakończeniu szkolenia danej grupy 
Szczegółowe terminy przeprowadzania egzaminów zostaną ustalone przez Zamawiającego w porozumieniu 
z Wykonawcą w zależności od zaplanowanych harmonogramów szkoleń grup komputerowych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany termi
edycje (ilość osób może ulec niewielkiej zmianie).
 
Uczestnikami szkoleń, a tym samym egzaminów,
39 Mężczyzn) uczestniczących w szkoleniach komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji ICT
Założono, że minimum 90% Uczestników Projektu nabędzie kompetencje w wyniku jego realizacji.
 
Przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych będzie obejmowało:

1) Przeprowadzenie Egzaminów dla U
w warunkach samodzielności egzaminu

2) Zapewnienie osób przeprowadzających egzaminy (egzaminatorów) legitymujących się odpowiednim 
przygotowaniem zgodnie z opisem w 

3) Zapewnienie dojazdu egzaminatorów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz pokrycie kosztów 
ich ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia;

4) Zapewnienia warunków lokalowych niezbędnych do przepro
potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. sal egzaminacyjnych pozbawionych barier architektonicznych 
niezbędnym wyposażeniem – w tym 
przystępującego do egzaminu) oraz wyposażoną w odpowied
dostosowaną do ilości osób egzaminowanych
przeprowadzania ww. egzaminów, wymogi bezpieczeństwa dla prowadzenia egzaminów, posiadających 
instalację grzewczą, a także: zaplec
zlokalizowanych możliwie blisko głównych węzłów komunikacyjny

5) Przeprowadzenia Egzaminów w term
ustalonym z Zamawiającym oraz z zastrze
szkolenia; 

6) Zapewnienie testów egzaminacyjnych, pokrycia kosztów wydania i przesłani
Zamawiającego; 

7) Przekazanie Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych 
8) Informowanie o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których

Wykonawca jest zobowiązany; 
9) Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu w oparciu o „Zasadę 

równości szans Kobiet i Mężczyzn w projektach”
10) Oznaczenia miejsca oraz dokumentów związanych z realizacją egzaminów zgodnie z Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczania Projektu; 
11) Innych niezbędnych elementów do przeprowadzenia ww. egzaminów, m.in. sporządzenia i 

listy obecności itp.; 
 
 

zależeć będzie od poziomu, na jakim Uczestnicy Projektu podzieleni na grupy zajęciowe, uczestniczyć będą 
Uczestników Projektu pn. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUT

nr RPPM.05.05.00-22-0013/16 z terenu województwa pomorskiego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, które przystąpią do egzaminów certyfikacyjnych
W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do 

liczby osób, które wzięły udział w egzaminach. 

kwiecień 2018 r. – czerwiec 2019 r. 

Egzaminy zaplanowano po zakończeniu szkolenia danej grupy - w okresie kwiecień 2018
Szczegółowe terminy przeprowadzania egzaminów zostaną ustalone przez Zamawiającego w porozumieniu 

w zależności od zaplanowanych harmonogramów szkoleń grup komputerowych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia oraz liczby osób na poszczególne 
edycje (ilość osób może ulec niewielkiej zmianie). 

, a tym samym egzaminów, będzie 80 osób z obszaru województwa 
szkoleniach komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji ICT

% Uczestników Projektu nabędzie kompetencje w wyniku jego realizacji.

Przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych będzie obejmowało: 
w dla Uczestników/czek Projektu, z zachowaniem zasad bezstronności, 

w warunkach samodzielności egzaminu; 
Zapewnienie osób przeprowadzających egzaminy (egzaminatorów) legitymujących się odpowiednim 

zgodnie z opisem w części II oraz doświadczeniem zgodnie z opisem w części IV;
Zapewnienie dojazdu egzaminatorów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz pokrycie kosztów 
ich ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia; 
Zapewnienia warunków lokalowych niezbędnych do przeprowadzenia ww. egzaminów dosto
potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. sal egzaminacyjnych pozbawionych barier architektonicznych 

w tym w komputery (1 komputer na każdego Uczestnika Projektu 
przystępującego do egzaminu) oraz wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików 
dostosowaną do ilości osób egzaminowanych, a także spełniających wszelkie
przeprowadzania ww. egzaminów, wymogi bezpieczeństwa dla prowadzenia egzaminów, posiadających 
instalację grzewczą, a także: zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 

blisko głównych węzłów komunikacyjnych; 
Przeprowadzenia Egzaminów w terminie oraz miejscu określonym w harmonogramie egza

oraz z zastrzeżeniem, iż odbędą się one niezwłocznie po zakończeniu 

Zapewnienie testów egzaminacyjnych, pokrycia kosztów wydania i przesłani

prawidłowo sporządzonych protokołów z przeprowadzonych egzam
Informowanie o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu w oparciu o „Zasadę 
Kobiet i Mężczyzn w projektach”; 

Oznaczenia miejsca oraz dokumentów związanych z realizacją egzaminów zgodnie z Wytycznymi 
 

Innych niezbędnych elementów do przeprowadzenia ww. egzaminów, m.in. sporządzenia i 
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zależeć będzie od poziomu, na jakim Uczestnicy Projektu podzieleni na grupy zajęciowe, uczestniczyć będą  
„SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ 

z terenu województwa pomorskiego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, które przystąpią do egzaminów certyfikacyjnych  
osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do 

kwiecień 2018 r. – czerwiec 2019 r. 
Szczegółowe terminy przeprowadzania egzaminów zostaną ustalone przez Zamawiającego w porozumieniu  

w zależności od zaplanowanych harmonogramów szkoleń grup komputerowych. 
nu realizacji zamówienia oraz liczby osób na poszczególne 

ewództwa pomorskiego (41 Kobiet, 
szkoleniach komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji ICT. 

% Uczestników Projektu nabędzie kompetencje w wyniku jego realizacji. 

, z zachowaniem zasad bezstronności,  

Zapewnienie osób przeprowadzających egzaminy (egzaminatorów) legitymujących się odpowiednim 
zgodnie z opisem w części IV; 

Zapewnienie dojazdu egzaminatorów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz pokrycie kosztów 

wadzenia ww. egzaminów dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. sal egzaminacyjnych pozbawionych barier architektonicznych wraz z 

w komputery (1 komputer na każdego Uczestnika Projektu 
nią liczbę miejsc: krzeseł i stolików 

spełniających wszelkie wymagania dla 
przeprowadzania ww. egzaminów, wymogi bezpieczeństwa dla prowadzenia egzaminów, posiadających 

ze sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 

armonogramie egzaminów, 
żeniem, iż odbędą się one niezwłocznie po zakończeniu 

Zapewnienie testów egzaminacyjnych, pokrycia kosztów wydania i przesłania certyfikatów do 

ów z przeprowadzonych egzaminów; 
Informowanie o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których 

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu w oparciu o „Zasadę 

Oznaczenia miejsca oraz dokumentów związanych z realizacją egzaminów zgodnie z Wytycznymi 

Innych niezbędnych elementów do przeprowadzenia ww. egzaminów, m.in. sporządzenia i przekazania 



12) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji z 
na którą składają się: 
a) oryginały certyfikatów zewnętrznych
b) protokół obecności w postaci l

certyfikacyjnych. 
 

W projekcie „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” 
22-0013/16 Wykonawca zrealizuje egzamin certyfikacyjny 
- potwierdza poziom znajomości obsługi komputera
(B) lub (C) zaawansowanym w każdym z następujących obszarów:

 Informacja; 
 Komunikacja; 
 Tworzenie treści; 
 Bezpieczeństwo; 
 Rozwiązywanie problemów. 

- jest egzaminem międzynarodowym i powszechnie uznawanym
- przeprowadzany jest przez ośrodki / instytucje posiadające aktualne uprawnienia (np. akredytację/licencję/status 
ośrodka egzaminacyjnego, itp.) do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych
- przeprowadzany jest przez egzaminatorów posiadających aktualne uprawnienia do przeprowadzania egzaminów 
– zgodne z opisem przedmiotu zamówienia
- przeprowadzany dla każdej grupy w ciągu maksymalnie 1 dnia.
 
Planowane miejsce realizacji: województwo pomorskie.
 

II. Wymagania wobec Wykonawcy

1. potencjał instytucjonalny Wykonawcy
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności posiadają uprawnienia do przeprowadzenia 
egzaminów ECCC lub równoważnych, zgodnie z ramami kwalifikacji DIG
zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia;

b) posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urz
Pracy; 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunków będą stanowiły przedłożone przez 
Wykonawcę razem z Formularzem Ofertowym dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków (np. 
akredytacja/licencja/status ośrodka egzaminacyjnego, 

2. potencjał kadrowy Wykonawcy: 
dysponowanie co najmniej 2 osobami z wykształceniem wyższym II stopnia posiadającym uprawnienia 
egzaminatora kompetencji komputerowy
poprzedzających złożenie oferty 
przedmiotem zamówienia) uczestników w wieku 18 lat i więcej
dołączyć wypełniony dla każdej z osób Załącznik nr 5
możliwości dokonywania zmian egzaminatorów w trakcie realizacji zamówienia tylko w uzasadnionych 
przypadkach oraz wyłącznie przy spełnieniu przez nie wymogów wskazanych w niniejszym Zapytaniu;

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w
Wykonawcę razem z Formularzem Ofertowym wypełniony dla każdej z osób Załącznik nr 5 do
Ofertowego. 

dokumentacji z przeprowadzonych egzaminów (do 7 dni kalendarzowych)

certyfikatów zewnętrznych; 
protokół obecności w postaci listy osób obecnych na egzaminie, które zdały i nie

„SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” 
egzamin certyfikacyjny ECCC lub równoważny, o następujących cechach

znajomości obsługi komputera na poziomie podstawowym (A) lub 
następujących obszarów: 

wym i powszechnie uznawanym; 
przeprowadzany jest przez ośrodki / instytucje posiadające aktualne uprawnienia (np. akredytację/licencję/status 

ośrodka egzaminacyjnego, itp.) do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych
jest przez egzaminatorów posiadających aktualne uprawnienia do przeprowadzania egzaminów 

zgodne z opisem przedmiotu zamówienia; 
przeprowadzany dla każdej grupy w ciągu maksymalnie 1 dnia. 

województwo pomorskie. 

Wykonawcy: 

potencjał instytucjonalny Wykonawcy: 
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności posiadają uprawnienia do przeprowadzenia 

minów ECCC lub równoważnych, zgodnie z ramami kwalifikacji DIG COMP. Wykonawca jest 
zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia;
posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urz

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunków będą stanowiły przedłożone przez 
Wykonawcę razem z Formularzem Ofertowym dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków (np. 
akredytacja/licencja/status ośrodka egzaminacyjnego, aktualny wpis itp.)  

dysponowanie co najmniej 2 osobami z wykształceniem wyższym II stopnia posiadającym uprawnienia 
egzaminatora kompetencji komputerowych DIG COMP. Egzaminator musi ponadto 

ie oferty posiadać doświadczenie w egzaminowaniu 
uczestników w wieku 18 lat i więcej – minimum 100 osób

dołączyć wypełniony dla każdej z osób Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego. Zamawiając
możliwości dokonywania zmian egzaminatorów w trakcie realizacji zamówienia tylko w uzasadnionych 
przypadkach oraz wyłącznie przy spełnieniu przez nie wymogów wskazanych w niniejszym Zapytaniu;

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił przedłożony przez 
Wykonawcę razem z Formularzem Ofertowym wypełniony dla każdej z osób Załącznik nr 5 do
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(do 7 dni kalendarzowych),  

, które zdały i nie zdały egzaminów 

„SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-
o następujących cechach: 

 średniozaawansowanym 

przeprowadzany jest przez ośrodki / instytucje posiadające aktualne uprawnienia (np. akredytację/licencję/status 
ośrodka egzaminacyjnego, itp.) do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych; 

jest przez egzaminatorów posiadających aktualne uprawnienia do przeprowadzania egzaminów 

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności posiadają uprawnienia do przeprowadzenia 

COMP. Wykonawca jest 
zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia; 
posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunków będą stanowiły przedłożone przez 
Wykonawcę razem z Formularzem Ofertowym dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków (np. 

dysponowanie co najmniej 2 osobami z wykształceniem wyższym II stopnia posiadającym uprawnienia 
COMP. Egzaminator musi ponadto w ciągu 2 lat 

doświadczenie w egzaminowaniu (zgodnie z obszarem i 
minimum 100 osób. Do oferty należy 

do Zapytania Ofertowego. Zamawiający dopuszcza 
możliwości dokonywania zmian egzaminatorów w trakcie realizacji zamówienia tylko w uzasadnionych 
przypadkach oraz wyłącznie przy spełnieniu przez nie wymogów wskazanych w niniejszym Zapytaniu; 

/w warunku będzie stanowił przedłożony przez 
Wykonawcę razem z Formularzem Ofertowym wypełniony dla każdej z osób Załącznik nr 5 do Zapytania 



3. potencjał techniczny Wykonawcy:

Dysponują (mają dostęp) na dzień składania ofert potencjałem organizacyjno
zamówienia (tj. salami egzaminacyjnymi na terenie województwa pomorskiego spełniającymi wymogi: 
pozbawione barier architektonicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem 
komputer na każdego Uczestnika Projektu przystępującego do egzaminu) oraz wyposażoną w 
odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób egzaminowanych, a także 
spełniających wszelkie wymagania dla przeprowadzania ww. egzaminó
prowadzenia egzaminów, posiadających instalację grzewczą, a także: zaplecze sanitarne dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
Zamówienia). 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 4 do 
Zapytania Ofertowego. 

4. Potencjał finansowy Wykonawcy: 

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

a) posiadają obroty z ostatnich pełnych 12 miesięcy kalendarzowych w wysokości co najmniej 100 tys. 
złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej 

b) posiadają aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu wobec ZUS (nie starsze niż wystawione 1
przed datą złożenia oferty); 

c) posiadają zaświadczenie o nie zaleganiu wobec Urzędu Skarbowego (nie starsze niż wystawione 
1 miesiąc przed datą złożenia oferty).

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 4 do 
Zapytania Ofertowego oraz zaświadczenia wskazane w ppkt. b), c) potwierdzające p
umożliwiający prawidłową realizację zamówienia

5. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania (dokładny opis w punkcie 
„Wykluczenia” poniżej). 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 4 do 
Zapytania Ofertowego. 

 

Oferenci nie spełniający kumulatywnie wskazanych wyżej warunków zostaną wykluczeni 
z postępowania. 

W procedurze nie mogą brać udziału podmioty, które: 

1. Są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiające
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 i

został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

techniczny Wykonawcy: 

na dzień składania ofert potencjałem organizacyjno-technicznym do wykonania 
zamówienia (tj. salami egzaminacyjnymi na terenie województwa pomorskiego spełniającymi wymogi: 
pozbawione barier architektonicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem – w tym w komput
komputer na każdego Uczestnika Projektu przystępującego do egzaminu) oraz wyposażoną w 
odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób egzaminowanych, a także 
spełniających wszelkie wymagania dla przeprowadzania ww. egzaminów, wymogi bezpieczeństwa dla 
prowadzenia egzaminów, posiadających instalację grzewczą, a także: zaplecze sanitarne dostosowane do 

 i egzaminatorami spełniającymi wskazane wyżej wymagania niniejszego 

spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 4 do 

 

nomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:

posiadają obroty z ostatnich pełnych 12 miesięcy kalendarzowych w wysokości co najmniej 100 tys. 
złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej – za cały okres działalności;

ualne zaświadczenie o nie zaleganiu wobec ZUS (nie starsze niż wystawione 1

posiadają zaświadczenie o nie zaleganiu wobec Urzędu Skarbowego (nie starsze niż wystawione 
miesiąc przed datą złożenia oferty). 

spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 4 do 

oraz zaświadczenia wskazane w ppkt. b), c) potwierdzające p
umożliwiający prawidłową realizację zamówienia. 

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

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 4 do 

Oferenci nie spełniający kumulatywnie wskazanych wyżej warunków zostaną wykluczeni 

III. Wykluczenia 

W procedurze nie mogą brać udziału podmioty, które:  

Są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiające
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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; 
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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technicznym do wykonania 
zamówienia (tj. salami egzaminacyjnymi na terenie województwa pomorskiego spełniającymi wymogi: 

w tym w komputery (1 
komputer na każdego Uczestnika Projektu przystępującego do egzaminu) oraz wyposażoną w 
odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób egzaminowanych, a także 

w, wymogi bezpieczeństwa dla 
prowadzenia egzaminów, posiadających instalację grzewczą, a także: zaplecze sanitarne dostosowane do 

i egzaminatorami spełniającymi wskazane wyżej wymagania niniejszego 

spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 4 do 

zamówienia tj.: 

posiadają obroty z ostatnich pełnych 12 miesięcy kalendarzowych w wysokości co najmniej 100 tys. 
za cały okres działalności; 

ualne zaświadczenie o nie zaleganiu wobec ZUS (nie starsze niż wystawione 1 miesiąc 

posiadają zaświadczenie o nie zaleganiu wobec Urzędu Skarbowego (nie starsze niż wystawione 

spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 4 do 

oraz zaświadczenia wskazane w ppkt. b), c) potwierdzające potencjał finansowy 

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

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 4 do 

Oferenci nie spełniający kumulatywnie wskazanych wyżej warunków zostaną wykluczeni  

Są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające  

le niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 



d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli;

2.  Należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania; 

b) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub który
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego; 

c) wykonawców, którzy zalegają
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d) osób fizycznych lub wykonawców, któryc
(spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo
albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępst
skarbowego; 

3. Złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego p
4. Nie złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze 
kryteria i sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:

1. K1 cena – waga 50% (maksymalnie 50 punktów)
2. K2 jakość – waga 30% (maksymalnie 30 punktów)
3. K3 gotowość – waga 20%

 
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100
następującego wzoru: 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
 

Ad. 1. Kryterium „Cena” – ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: 
[(najniższa cena oferty brutto/cena oferty ocenianej brutto

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 50 punktów. Pozostałe oferty 
odpowiednio niższą liczbę punktów.

Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. 

 

 

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 

sobienia, opieki lub kurateli; 
Należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: 

ządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 

ykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 

ykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

sób fizycznych lub wykonawców, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu 
(spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo
albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za 

one w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępst

Złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
Nie złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

IV. Kryteria wyboru oferty 

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące 
i sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty: 

(maksymalnie 50 punktów); 
(maksymalnie 30 punktów); 

20% (maksymalnie 20 punktów); 

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100 %). Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg 

K = K1 + K2 + K3 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: 
najniższa cena oferty brutto/cena oferty ocenianej brutto) x 100] x 50% 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 50 punktów. Pozostałe oferty 
odpowiednio niższą liczbę punktów. 

Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1.  
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lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

ządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 

ch upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 

z uiszczeniem podatków, opłat z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

h wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu 
(spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) 
albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za 

one w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

ostępowania; 
Nie złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kompletu dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 

oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące 

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K). 

ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 50 punktów. Pozostałe oferty otrzymają 



 

 

Ad. 2 Kryterium „Jakość” – Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę osób dla których 
przeprowadzono egzaminy ECCC

Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym schematem:

 poniżej 300 osób: 0% (0 pkt.); 
 300 – 599: 10% (10 pkt.); 
 600 – 999: 20% (20 pkt.); 
 1000 i więcej: 30% (30 pkt.). 

 
Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3. 
 

Ad. 3 Kryterium „Gotowość” – Zamawiający będzie przyznawał punkty za gotowość Wykonawcy do 
przeprowadzenia egzaminów, zgodnie z poniższym schematem:

 
realizacja egzaminu w ciągu 7 dni roboczych 
realizacja egzaminu w ciągu 8 - 14 dni roboczych 
realizacja egzaminu w ciągu 15 dni roboczych
 
Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 4. 

 
O wyborze najkorzystniejszej oferty 
stanowiąca sumę punktów otrzymanych ze wszystkich kryteriów.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa 
cena. 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tyt
ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony 
wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o do
Zamawiającym a Województwem Pomorskim
odpowiednich reguł i warunków wynikających z 
Pomorskiego, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz 
z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe, 
możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji u
określony sposób. 

2. Zamawiający informuje, a składający ofertę akceptuje, 
znajdowały się między innymi następujące zapisy:

a. przewidujące karę umowną w wysokości 100
przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundu
Spójności na lata 2014-2020; 

Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę osób dla których 
ECCC lub równoważne w ciągu 3 lat poprzedzających

Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym schematem: 

 

Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3.  

Zamawiający będzie przyznawał punkty za gotowość Wykonawcy do 
przeprowadzenia egzaminów, zgodnie z poniższym schematem: 

realizacja egzaminu w ciągu 7 dni roboczych (włącznie) od dnia złożenia zamówienia –
14 dni roboczych (włącznie) od dnia złożenia zamówienia 

ealizacja egzaminu w ciągu 15 dni roboczych (włącznie) i więcej od dnia złożenia zamówienia 

Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 4.  

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę 
stanowiąca sumę punktów otrzymanych ze wszystkich kryteriów. 

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa 

V. Opis warunków zawarcia umowy 

, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy
ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony 
wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy 

Pomorskim – Urzędem Marszałkowskim – Instytucją Zarządzającą oraz 
odpowiednich reguł i warunków wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych związanych 
ą Projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż 

możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej 

Zamawiający informuje, a składający ofertę akceptuje, że składając ofertę akceptuje, 
znajdowały się między innymi następujące zapisy:. 

rzewidujące karę umowną w wysokości 100 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 
przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundu
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Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę osób dla których 
w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie oferty: 

Zamawiający będzie przyznawał punkty za gotowość Wykonawcy do 

– 10 pkt.; 
nia złożenia zamówienia – 5 pkt.; 

nia złożenia zamówienia – 0 pkt. 

zdecyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę 

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa 

ułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony 

finansowanie Projektu zawartej pomiędzy 
Instytucją Zarządzającą oraz 

rogramu Operacyjnego Województwa 
właściwych wytycznych związanych  

ca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił 
mowy przez Wykonawcę w niżej 

że składając ofertę akceptuje, że w umowie będą 

wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie 
przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 



b. przewidujące karę umowną w wysokości 
realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem
egzaminów; 

c. przewidujące karę umowną w wysokości 100
wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez 
zachowania należytej staranności 
zgłaszanych podczas egzaminów
szczególności osób niepełnosprawnych oraz należących do kategorii wiekowej 50+);

d. przewidujące karę umowną w wysokości 
przekraczających 7 dni kalendarzowych i
której mowa w części I pkt. 12 niniejszego Zapytania

e. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy; 

f. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych (odszkodowanie uzupełniające);

g. przewidujące rozszerzenie odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy 
odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 kc);

h. zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku 
naruszenia przez Wykonawcę warunkó

- stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmia
umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego 
dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas 
potrzeb uczestnika; 

- uznania bądź kwestionowania
z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia 
Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

3. Celem zabezpieczenia prawidłowej 
zobowiązany do wystawienia weksla in blanco na rzecz Zamawiającego, zabezpieczającego dochodzenie przez 
Zamawiającego zapłaty odszkodowania i roszczeń w związku z niep
brakiem jej wykonania oraz ustalonych kar umownych.

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:

1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;

2. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą k
postępowaniu bądź nie złoży jej na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania 
Ofertowego; 

3. przedstawi nieprawdziwe informacje; 

4. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych 

Zamawiający zastrzega, możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za 
realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia 

rzewidujące karę umowną w wysokości 50 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 
realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem – opóźnienia w przeprowadzaniu 

zewidujące karę umowną w wysokości 100 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 
wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez 
zachowania należytej staranności bądź nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego 

egzaminów dotyczących indywidualnych potrzeb U
szczególności osób niepełnosprawnych oraz należących do kategorii wiekowej 50+);

karę umowną w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 
ndarzowych i nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji

12 niniejszego Zapytania; 

astrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych (odszkodowanie uzupełniające); 

przewidujące rozszerzenie odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy 
nosi (art. 473 § 1 kc); 

astrzegające 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, 
edstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania 

dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas egzaminów dotyczących in

ania przez Instytucję Zarządzającą poszczególnych wydatków związanych 
z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia 

ie realizacji przedmiotu umowy; 

Celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy będzie 
n blanco na rzecz Zamawiającego, zabezpieczającego dochodzenie przez 

Zamawiającego zapłaty odszkodowania i roszczeń w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy lu
brakiem jej wykonania oraz ustalonych kar umownych. 

VI. Odrzucenie oferty 

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który: 

złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego; 

złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą kompletu oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym 
bądź nie złoży jej na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania 

 

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

Zamawiający zastrzega, możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za 
realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia 
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% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku 
opóźnienia w przeprowadzaniu 

rodzenia Wykonawcy – w przypadku nie 
wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez 

dodatkowych wymagań Zamawiającego 
Uczestnika Projektu (w 

szczególności osób niepełnosprawnych oraz należących do kategorii wiekowej 50+); 

% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku 
w dostarczaniu dokumentacji, o 

astrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego 

przewidujące rozszerzenie odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy 

astrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku 

nienia, realizacji przedmiotu 
harmonogramem oraz nieuwzględniania 

dotyczących indywidualnych 

poszczególnych wydatków związanych  
z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia 

realizacji umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy będzie 
n blanco na rzecz Zamawiającego, zabezpieczającego dochodzenie przez 

rawidłowym wykonaniem umowy lub 

ompletu oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym 
bądź nie złoży jej na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania 

w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

Zamawiający zastrzega, możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za 
realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia 



lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiają
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę 
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąc
stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 
spoczywa na Wykonawcy. 

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

Decyzja Zmawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium (wniesionego w pieniądzu) w wysokości 
(jednego tysiąca, pięciuset złotych). 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania 
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas
wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 

4. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
dopiskiem w tytule wpłaty „Wadium –
„SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

5. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy 
z wyłonionym Wykonawcą niezwłocznie po zawarciu

6. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

7. Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, po wyborze oferty 
najkorzystniejszej w terminie 30 dni od zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą.

VIII.

1. Wymagania formalne: 

a) Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do n
ofertowego: 

 Załącznik nr 1: Formularz oferty
 Załącznik nr 2: Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych
 Załącznik nr 3: Liczba przeprowadzonych egzaminów 
 Załącznik nr 4: Oświadczenia Oferenta
 Załącznik nr 5: Wzór CV. 

b) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania 

c) Dokumenty przedłożone jako kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

enia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę 
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąc
stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

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

mawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

VII. Wadium 

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium (wniesionego w pieniądzu) w wysokości 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium Zamawiający 
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego 
wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. 

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 02 1950 0001 2006 0225 0003 0002 Idea Bank 
– przeprowadzenie egzaminów certyfikujących dla uczestników projektu 

„SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI”. 

W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy 
niezwłocznie po zawarciu umowy. 

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub uchyla się 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, po wyborze oferty 
i od zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą. 

VIII. Opis przygotowania i złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do n

Formularz oferty; 
Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Liczba przeprowadzonych egzaminów - jakość; 

Oferenta; 

ać treści Zapytania ofertowego. 

Dokumenty przedłożone jako kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
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cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

enia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę 
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

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

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium (wniesionego w pieniądzu) w wysokości 1 500,00 zł 

ofert, przy czym wniesienie wadium Zamawiający 
, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego 

02 1950 0001 2006 0225 0003 0002 Idea Bank 
przeprowadzenie egzaminów certyfikujących dla uczestników projektu 

W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy  

wybrana, odmówił lub uchyla się 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 

Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, po wyborze oferty 

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 

Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

Dokumenty przedłożone jako kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. 



d) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy we wskazanych miejscach oraz Załącznik
Egzaminatora. 

e) Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygo
Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. przesłanie pocztą lub 
kurierem (w formie pisemnej) całości oferty na adres: 
ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź lub złożenie (w formie 
adres biuro@tag-consulting.pl; 

3. Oferta musi być złożona w terminie do 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

4. W przypadku złożenia osobiście bądź drogą pocztową/kurierem
nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do 
zapytania ofertowego nr 1/RPPM/2018

5. W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisu
„Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPPM/2018

6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca;

7. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy;

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami 
niniejszego Zapytania ofertowego; 

9. Nie dopuszczamy możliwości składania ofert wariantowych;

10. Nie dopuszczamy możliwości składania ofert częściowych;

11. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę;

12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić pods
tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku 
działania składającego (złożenie oferty a następnie wycofanie się).

13. Wykonawca może przed upływem terminu składani

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

15. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich 
lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę

17. Pytania w kwestii merytorycznej możne kierować pod a
Pytania można kierować w terminie do 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez 
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

19. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji 
o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej 

20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą 
ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. 

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do 
we wskazanych miejscach oraz Załącznik/-i nr 5 musi być podpisany przez 

Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. 

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. 
Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. przesłanie pocztą lub 
kurierem (w formie pisemnej) całości oferty na adres: TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK 

lub złożenie (w formie elektronicznej) całości oferty i dokumentów e

Oferta musi być złożona w terminie do 20.03.2018 r. do godz. 23-59-59. Decyduje data i godzina wpływu. 
terminie nie będą rozpatrywane; 

osobiście bądź drogą pocztową/kurierem: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, 
nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do 

1/RPPM/2018”; 

W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e
1/RPPM/2018”; 

Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca; 

na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy; 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami 

ci składania ofert wariantowych; 

składania ofert częściowych; 

onawca może złożyć jedną ofertę; 

ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
kładający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z 

tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku 
działania składającego (złożenie oferty a następnie wycofanie się). 

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

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

Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich 
lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

Pytania w kwestii merytorycznej możne kierować pod adresem e-mail biuro@tag-consulting.pl
Pytania można kierować w terminie do 14.03.2018 r. do godz. 12.00. 

przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez 
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
ego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani 

o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą 
ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. 
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Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do 
musi być podpisany przez 

towaniu niezbędnych dokumentów. 
Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. przesłanie pocztą lub 

CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK,  
elektronicznej) całości oferty i dokumentów e-mailem na 

. Decyduje data i godzina wpływu. 

: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, 
nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do 

jąc w temacie wiadomości e-mail 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami 

ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca 
tawę do roszczenia rekompensaty z 

tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku 

 

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

Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich 

consulting.pl w dni robocze. 

przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez 

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani  

treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą 
ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający.  



W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w z
unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta

1. Dokładne miejsce, terminy i godziny egzaminów ustalone zostaną z Zamawiającym.

2. Wykonawca, którego oferta została uznana za na
w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie w godz. 8.00 
momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za 
w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym prze
oryginałów dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy gwarantującą właściwą realizację przedmiotu 
umowy, o których mowa w części II. Wymagani

3. Brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy oraz nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w 
wyznaczonym terminie może spowodować
warunków udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty Wykonawcy.

4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania 
umowy w następnym w kolejności Wykonawcą.

5. Płatność będzie dokonywana w transzach, po każdorazowym przeprowadzeniu 
nie wcześniej niż po przekazaniu oryginałów dokumentacji p
płatności zaliczkowej. 

6. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 
środków przez Zamawiającego z Instytucji 
wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia 
przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 
Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.

7. Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych 
udziału w postępowaniu. 

8. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z
właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega
aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy;
b. ostatecznej ilości egzaminów do zrealizowania
c. ostatecznej ilości Uczestników Projektu;
d. zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekrac

określonego w umowie); 
e. zmiana rodzaju płatności (opisanego w pkt
f.      zabezpieczenia i kar umownych. 

9. Wszelkie zmiany dotyczące trenerów, terminów, miejsca realizacji są możliwe jedynie za zgodą i po ustaleniu 
z Zamawiającym. 

 

W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający 
unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta 

IX. Pozostałe informacje: 

Dokładne miejsce, terminy i godziny egzaminów ustalone zostaną z Zamawiającym. 

została uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje przed podpisaniem umowy 
w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie w godz. 8.00 – 16.00 i terminie 3 dni kalendarzowych od 
momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą do osobistego
w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez strony miejscu i przedłożenia
oryginałów dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy gwarantującą właściwą realizację przedmiotu 

Wymagania wobec Wykonawcy. 

Brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy oraz nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w 
czonym terminie może spowodować odstąpienie od podpisania umowy, a tym samym niespełnienie 

warunków udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty Wykonawcy. 

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania 
olejności Wykonawcą. 

Płatność będzie dokonywana w transzach, po każdorazowym przeprowadzeniu egzaminów 
nie wcześniej niż po przekazaniu oryginałów dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i/lub w formie 

ść za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 
środków przez Zamawiającego z Instytucji Zarządzającej. Zamawiający informuje, że termin płatności 
wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków 
przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 
Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom. 

Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych  zamian w umowie w celu 
mówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejs

aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 
i harmonogramu realizacji umowy; 

do zrealizowania; 
nej ilości Uczestników Projektu; 

zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia pu

miana rodzaju płatności (opisanego w pkt. 5 i 6); 

Wszelkie zmiany dotyczące trenerów, terminów, miejsca realizacji są możliwe jedynie za zgodą i po ustaleniu 
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daniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający 

jkorzystniejszą zobowiązuje przed podpisaniem umowy  
16.00 i terminie 3 dni kalendarzowych od 

najkorzystniejszą do osobistego stawiennictwa 
z strony miejscu i przedłożenia Zamawiającemu 

oryginałów dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy gwarantującą właściwą realizację przedmiotu 

Brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy oraz nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w 
odstąpienie od podpisania umowy, a tym samym niespełnienie 

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania 

egzaminów dla każdej z grup, 
otwierdzającej wykonanie usługi i/lub w formie 

ść za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 14 dni po otrzymaniu 
Zamawiający informuje, że termin płatności 

na konto Zamawiającego środków 
przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

zamian w umowie w celu 
się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze 

zającej 50% wartości zamówienia publicznego 

Wszelkie zmiany dotyczące trenerów, terminów, miejsca realizacji są możliwe jedynie za zgodą i po ustaleniu  


