
 

 
 

Szczecin, 12 października 2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2016/Zielona Góra 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: 

Zamawiający: 

Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska 

Aleja Piastów 75/3, 70-326 Szczecin, Tel:  91 456 01 55, Fax: 91 456 01 55 wew. 110 

Strona internetowa Zamawiającego: www.szkolenia-treningi.pl 

Osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zapytaniem: Natalia Pruszko 

e-mail: biuro@profibiznesgroup.pl, tel.:  91 456 01 55 wew. 104 

II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: „Doskonalenie jakości kształcenia 
zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, 
Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1. – Doskonalenie 
jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. 

        Beneficjent Projektu: Powiat Zielonogórski 
Partnerzy:  
- Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska 
- Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej 
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze 
prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było 
przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z 
innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu 
przyznane (w całości lub w części). 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert 

częściowych, wariantowych: 

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia – 

szkolenie 1/1 – 10h/1os dla 310 osób, łącznie 3100h. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

5. Kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT: 

1. Na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego Wykonawca złoży uzupełniony o wymagane załączniki 

Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego,  

http://www.szkolenia-treningi.pl/
mailto:biuro@profibiznesgroup.pl
http://www.cpv.com.pl/kod,80500000-9.html


 

 
 

w formie pisemnej poprzez jego doręczenie na adres: Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska,  

Al. Piastów 75/3, 70-326 Szczecin. 

Zamawiający wyśle informację o wyborze najkorzystniejszej oferty do wszystkich wykonawców, którzy 

wzięli udział w postępowaniu i złożyli oferty. 

2. Do Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie skierowane zaproszenie do 

zawarcia umowy na realizację zamówienia w całości lub w danej części lub częściach.  

V. DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIANY UMOWY: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym wykonawcą w 

przypadku gdy, na skutek oszczędności w projekcie albo na skutek działań rekrutacyjnych lub z innych 

przyczyn leżących po stronie uczestników (nauczycieli, uczniów lub szkół) uzasadnione będzie, w 

szczególności w celu uzyskania lub zwiększenia produktów lub wskaźników projektu, zwiększenie 

zakresu zamówienia o nie więcej niż 50% wartości udzielonego zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, bez przeprowadzania 

postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności, jeżeli 

udziela zamówienia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości nie 

większej niż 50% wartości udzielonego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług, a 

zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita 

wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości, co Zamawiający 

niniejszym przewiduje.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym wykonawcą 

także, jeżeli zmiany dotyczą zamawiania dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego 

wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, pod warunkiem że 

zmiana wykonawcy: 

a) nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,  

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym wykonawcą 

także, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w umowie lub umowie ramowej; 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym wykonawcą 

także, jeżeli wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców, jeżeli wykonawca wykonywał zamówienie za uprzednią zgodą 

zamawiającego. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia: listopad 2016 r. 



 

 
 
2. Zakończenie wykonywania zamówienia: czerwiec 2022 r. 

 

VII. KRYTERIA DOSTĘPU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ocena spełnia/nie spełnia)  ORAZ WYKAZ 

DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA: 

1. Warunki wymagane od Wykonawców – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do wykonania 

zamówienia, 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia będącego 

przedmiotem zapytana ofertowego,  

d) gotowości do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w czasokresie określonym  

w zapytaniu ofertowym, 

e) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani 

są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania 

ofertowego. 

Komisja zastrzega sobie prawo sprawdzenia rzetelności oświadczenia poprzez żądanie przedstawienia 
oryginałów dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach. 
 
3. O  udzielenie  zamówienia  nie  może  ubiegać  się  Wykonawca,  wobec  którego  jest prowadzone 

postępowanie  likwidacyjne,  upadłościowe  lub  naprawcze,  jak  również który  pozostaje pod 
zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów 
prawa polskiego. 

 
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. W sprawach dotyczących postępowania istnieje możliwość kontaktowania się pod numerem telefonu: 

91 456 01 55 lub na adres poczty elektronicznej: biuro@profibiznesgroup.pl od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 09:00 do 15:00. 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu 

ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.   

2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia  

20 października  2016 r. do godziny 11:00 w formie pisemnej: poprzez ich doręczenie na adres: Profi 

Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Al. Piastów 75/3, 70-326 Szczecin. Oferty złożone po terminie 

zostaną zwrócone bez otwierania. 
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2. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub 

wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez 

ich doręczenie pod adres: Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, al. Piastów 75/3,  

70-326 Szczecin lub za pomocą poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: 

biuro@profibiznesgroup.pl. 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN] i powinna składać się z ceny netto, 

brutto i podatku VAT. 

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym oraz obejmować 

wszelkie koszty i ryzyka, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia, a także zgodnie z 

Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia oczywistych 

omyłek rachunkowych. 

4. Cena będzie uwzględniała wszelkie należności publicznoprawne, jakie obowiązany będzie uiścić 

Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizacji umowy.  

5. Wykonawcy, którzy nie podlegają obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku VAT na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są podać cenę netto (bez podatku VAT). W celu obliczenia ceny  

i oceny tak złożonych ofert, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Powyższy dotyczy także sytuacji, gdy ofertę złoży Wykonawca, który nie będzie posiadał statusu 

przedsiębiorcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z zakresu zamówienia części godzin szkoleń 

realizowanych przez Wykonawcę, co nie stanowi podstawy do roszczeń zwrotu wynagrodzenia z tytułu 

zaplanowanych, ale nie zrealizowanych godzin przez Wykonawcę. 

 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 

PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW (informacja o wagach procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny ofert) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji za spełnienie danego 

kryterium): 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

2. Oferty będą wybierane według jedynego kryterium oceny ofert, którym jest kryterium ceny (kosztu) za 

przeprowadzenie jednej godziny szkolenia 1/1 dla 1 uczestnika o następującym znaczeniu:  

Cena - 100 %, obliczana według wzoru, wskazanego w punkcie 3 poniżej.  

 

3. W ramach ww. kryterium oceny ofert Zamawiający przyzna punkty według następującej zasady:  

Cena – zostanie obliczona przy użyciu wzoru: 

 

PC = (Cmin/Cofn) x 100 
 

PC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie 
C min – to najniższa zaoferowana cena przez wykonawców 
Cofn – cena oferty ocenianej – oferty danego wykonawcy 
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4.      Na potrzeby ustalenia ceny lub kosztu Zamawiający obliczy podaną cenę za szkolenie 1/1 – liczba godzin 

 pomnożona przez liczbę uczestników.  

5. Zamawiający oceni złożone oferty w oparciu o ww. kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

6. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 

pkt.  

 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania 

umowy lub najpierw do negocjacji, jeśli przedstawiona w ofercie cena będzie przekraczała wartość, 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 

2. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sposób 

ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów 

oceny ofert. 

3. Podpisanie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną 

umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie 

najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. Następnie Zamawiający po podpisaniu umowy odeśle 

Wykonawcy należny mu egzemplarz umowy.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 

XIV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY: 

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo  

z Beneficjentem i/lub Partnerami projektu. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem 

i/lub Partnerami projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Beneficjenta i/lub Partnerów projektu lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

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

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

1. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku 

powiązań, o których mowa w ust. 1. 

2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

3. O wykluczeniu wykonawcy Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku 

postępowania. 

 

XV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA OFERT: 

1. Odrzuceniu podlegają oferty, które: 

a) Są złożone przez wykonawców podlegających wykluczenia z postępowania. 



 

 
 

b) Nie spełniają kryteriów dostępu niniejszego Zapytania ofertowego.  

c) Ich treść nie odpowiada treści Zapytania.  

d) Są niezgodne z przepisami prawa. 

e) Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa. 

2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku 

postępowania. 

 

 

XVI. INFORMACJE DODATKOWE: 

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności przy zachowaniu zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

 

XVII. WYMIENIENIE ZAŁĄCZNIKÓW:  

Wykaz załączników do Zapytania ofertowego: 

a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

b) Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy: 

 o braku podstaw do wykluczenia, 

 o braku powiązań, 

 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

c) Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

  



 

 
 

Załącznik nr 1  

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego  

L. p. Wymagane informacje: Informacje podane przez Wykonawcę: 

1. . Nazwa Wykonawcy:  

2. . 
Adres pocztowy Wykonawcy / 

pełnomocnika Wykonawcy: 
 

3. . Nr telefonu / faksu:  

4. . Adres e-mail:   

5. . REGON:  

6.  NIP / PESEL:  

 

1. Nawiązując do Zapytania ofertowego składam ofertę na: 

Przedmiotem zamówienia jest wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia – szkolenie 

1/1 – 10h/1os dla 310 osób, łącznie 3100h 

 

Lp. Rodzaj usługi 

Cena netto, stawka i wartość 

podatku VAT (jeżeli dotyczy) 

i cena brutto za 1h/1os. 

1. Szkolenie 1/1 

Cena netto: 

……………… 

Podatek VAT według stawki:  

……………… 

Wartość podatku VAT: 

……………… 

Cena brutto: 

……………… 

   

Razem cena oferty brutto przy szacowanej wielkości zamówienia 10h szkolenia 1/1 dla 310 osób, łącznie 3100h 

wynosi:  

Słownie złotych (brutto) …………………………………………………………………..………………………………………………..  

 

2. Oświadczam, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT (jeżeli dotyczy) jest zgodna 

z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016, poz. 710 ). 

3. Cena podana w ofercie obejmuje wykonanie wszystkich świadczeń opisanych w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty i ryzyka związane z powyższym zamówieniem. Cena 



 

 
 

podlega ewentualnym negocjacjom w przypadkach wskazanych w pkt 1. Rozdziału XIII. Niniejszego 

Zapytania.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. 

5. W przypadku uzyskania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie  

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. W przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do wykonywania zamówienia za cenę podaną  

w niniejszym formularzu ofertowym. 

7. W przypadku wyboru oferty wyraża gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach 

uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie 

oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych, przez 

Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.  

9. Oświadczam, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

 

ZASTRZEŻENIA OFERENTA 

Zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zasadami uczciwej konkurencji, wskazujemy  

i stwierdzamy, że następujące dokumenty załączone do niniejszej oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

1………………….. 

2………………….. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) 

1. ……………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………….………… 

 

................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

     (miejscowość)     (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 2 
 

--------------------------------------------        ------------------------------------------  

(Dane adresowe Wykonawcy/               (miejscowość, data) 

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                        

 

Oświadczenie  

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania. 

        

 

.................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

Oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do wykonania zamówienia, 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem 

zapytana ofertowego,  

d) gotowości do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w czasokresie określonym w zapytaniu 

ofertowym, 

e) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

 

.................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań 

Oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z Beneficjentem i/lub Partnerami projektu.  

 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

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

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

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

 

.................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 



 

 
 
 

Załącznik nr 3 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia – 

szkolenie 1/1 – 10h/1os dla 310 osób, łącznie 3100h 

 

Spośród wszystkich uczniów biorących udział w projekcie, 3100 najbardziej potrzebujących indywidualnej pracy 

skorzysta z 10h szkolenia 1:1 celem wypracowania indywidualnej ścieżki edukacyjno – zawodowej – łącznie 

3100h. Na podstawie raportu wyników Indywidualnego Planu Działania (IPD), uczeń otrzyma wsparcie w formie 

indywidualnych sesji szkoleniowych w systemie indywidualnym i/lub mobilnym (specjalny program do pracy 

on-line) w celu: wzmocnienia mocnych stron ucznia, zniwelowaniu słabych stron (przekonań, negatywnych 

myśli itp.), pobudzenia motywacji i chęci do działania ucznia do dalszej edukacji lub pracy, rozwiązanie jego 

trudnych sytuacji, określenia ścieżki kariery, profesjonalnego przygotowania do praktyk lub staży oraz 

przygotowania go do wejścia na rynek pracy. 

 

Zakres tematyczny:  

 Rozwój umiejętności interpersonalnych  

 Rozwój inteligencji emocjonalnej: podejmowanie decyzji, wyznaczanie celów  

 Stworzenie planu działania  

 Radzenie sobie w trudnych sytuacjach  

 Wypracowanie ścieżki kariery  

 Wyznaczenie ścieżki edukacji 

 

Szkolenie 1/1 ma wspomóc przygotowanie każdego ucznia do wejścia na rynek pracy lub wybór kierunku 

edukacji.  


