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 ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 12/2013 z dnia 06.12.2013 r. upublicznione dnia 

06.12.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta:  www.fundacjatarcza.pl oraz na stronie 

internetowej projektu: www.wobronieszkoly.pl 

dotyczy projektu „PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu 

kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej” Priorytet 

V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 

Rozwój dialogu obywatelskiego realizowanego przez Fundację Tarcza w partnerstwie 

z Gminą Korzenna oraz Instytutem Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., umowa o dofinansowanie 

nr UDA- POKL.05.04.02-00-D68/11-00 z dnia 23.05.2012 r. 

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOT. 

PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMIN W ZAKRESIE EDUKACJI PODSTAWOWEJ I 

EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PRZEJĘTĄ SZKOŁĄ 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Tarcza z siedzibą: ul. Lwowska 10/1, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana 

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000359997, posiadająca NIP 734-34-46-

549, REGON 121285055. 

Nr tel kom.: 608 366 554 
e-mail: mmoranska@fundacjatarcza.pl 

 

2. OZNACZENIE PROJEKTU 

„PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy 

usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej” Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 

5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, 

nr projektu: POKL.05.04.02-00-D68/11 

 

 



 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

URZĄD GMINY 

KORZENNA 
FUNDACJA TARCZA 

„PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej.” 

INSTYTUT TURYSTYKI  
W KRAKOWIE Sp. z o.o. 

3. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną  

w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki z dnia 14.08.2012 r. (z póź. zm.) oraz Zasadach finansowania Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 r. 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, W TYM TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych dot. 

przejmowania zadań od gmin w zakresie edukacji podstawowej i efektywnego zarządzania 

przejętą szkołą tj. 

Kod CPV 80532000-2 

               80420000-4 

Na następujących zasadach: 

Część 1 – przeprowadzenie szkolenia pt. „Przejęcie obowiązków związanych z zarządzaniem 

szkoły podstawowej przez organizację pozarządową od jednostki samorządu terytorialnego” 

dla organizacji pozarządowej w wymiarze 20 godzin lekcyjnych (2 cykle szkoleń po 10 godz. 

lek.) poprzez platformę e-learningową w czasie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r.  

 
Część 2 - przeprowadzenie szkolenia pt. „Zarządzanie przejętą przez organizację 

pozarządową szkołą podstawową zgodnie z przepisami krajowymi” dla organizacji 

pozarządowej w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (2 cykle szkoleń po 15 godz. lek.) poprzez 

platformę e-learningową w czasie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r. zgodnie z 

zakresem tematycznym: 

1. Zakres obowiązków i kompetencji na poszczególnych stanowiskach 
2. Różnice w przepisach dot. placówki oświatowej a organizacji pozarządowej 
3. Karta Nauczyciela a kodeks pracy – różnice i podobieństwa 
4. Zasady zatrudniania nauczycieli na podstawie kodeksu pracy 
 

Część 3 - przeprowadzenie szkolenia pt. „Zarządzanie szkołą podstawową przejętą przez 

organizację pozarządową pod kątem finansowo- księgowym” dla organizacji pozarządowych 

w wymiarze 34 godzin lekcyjnych (2 cykle szkoleń po 17 godz. lek.) poprzez platformę e-

learningową w czasie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r.  
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Część 4 - przeprowadzenie szkolenia pt. „Zarządzanie szkołą podstawową przejętą przez 

organizacje pozarządową pod kątem płacowym” dla organizacji pozarządowych w wymiarze 

20 godzin lekcyjnych (2 cykle szkoleń po 10 godz. lek.) poprzez platformę e-learningową w 

czasie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r.  

Część 5 - przeprowadzenie szkolenia pt. „Zarządzanie szkołą podstawową przejętą przez 

organizacje pozarządową pod kątem rozliczania dotacji otrzymanych z urzędu gminy” dla 

organizacji pozarządowych w wymiarze 16 godzin lekcyjnych (2 cykle szkoleń po 8 godz. lek.) 

poprzez platformę e-learningową w czasie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r.  

Część 6 – przeprowadzenie szkolenia pt. „Umiejętność znalezienia źródeł finansowania, 

przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz zarządzanie projektem” w wymiarze 120 

godzin lekcyjnych (2 cykle szkoleń po 60 godz. lek.) poprzez platformę e-learningową 

w czasie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r. z uwzględnieniem zakresu 

tematycznego: 

1. Znalezienie źródła finansowania oraz analiza wymaganej dokumentacji konkursowej 

2. Zasady oceniania projektów oraz proces ich wyboru 

3. Analiza ryzyka, zagrożeń,  szans, mocnych i słabych strony projektu 

4. Opis merytoryczny wniosku o dofinansowanie 

5. Przepisy i wytyczne związane z planowanymi kosztami oraz zatrudnieniem w ramach 

projektu 

6. Konstruowanie budżetu projektu 

7. Praca z generatorem wniosków aplikacyjnych 

8. Realizacja oraz zarządzanie projektem 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin szkolenia e-learningowego 

z poszczególnych części przedmiotu zamówienia w przypadku braku konieczności i potrzeb 

do ich przeprowadzenia bądź rezygnacji z danego cyklu szkoleń. 

 

Ponadto, zakres usługi szkoleniowej obejmuje:  

 

1. Przeprowadzenie szkoleń  poprzez platformę e-learningową, którą udostępnia, obsługuje i 

opłaca Zamawiający, 

2. Zapoznanie się z treścią opracowania programu i procedur: „DLA NGO DOTYCZĄCEGO 

PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW 

GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI” w celu jego 

modyfikacji bądź uzupełnienia o treści wykładane na szkoleniu, 

3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej m i e s i ę c z n ą  kartę czasu 

pracy (zawierającą ewidencję przeprowadzonych godzin szkoleń wraz z tematami 
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szkoleń), której wzór przekaże Zamawiający, 

4. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie  e-learningu (w tym: czat, 

dyskusje) w terminach wskazanych przez Zamawiającego, składającego się z materiałów 

multimedialnych (filmy, testy, materiały w formie elektronicznej, itp.), materiały 

w formie stron internetowych i innych odnośników. Opracowanie zasad pracy w trakcie 

kursu, w tym reguły komunikacji itp., 

5. Promocję Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez umieszczenie logo EFS, UE, 

POKL o r a z  n a p i s u  „ P r o j e k t  w s p ó ł f i n a n s o w a n y  z e  ś r o d k ó w  U n i i  

E u r o p e j s k i e j  w  r a m a c h  E u r o p e j s k i e g o  F u n d u s z u  S p o ł e c z n e g o ”  

zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL, 

które są dostępne na stronie  www.efs.gov.pl na  wszystkich materiałach szkoleniowych, 

dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie usługi szkoleniowej. Ponadto, wykonawca 

powinien zamieścić logo Lidera oraz Partnerów projektu na w/w dokumentacji. 

Wszystkie obowiązujące loga Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy 

przed rozpoczęciem szkoleń, 

6. Zapewnienie odpowiednich warunków i koniecznych narzędzi do prawidłowego 

zrealizowania usługi i wysokiej jakości przekazu informacji poprzez platformę e-

learningową tj. odpowiedniej jakości sprzęt komputerowy, mikrofon i inne, 

7. Sprawną obsługę techniczną szkolenia zgodnie z funkcjami posiadanymi przez 

platformę e-learningową tj. obowiązek nagrania statystyk ze spotkania, otwieranie i 

zamykanie spotkań, udostępnianie plików i innych materiałów na wizji i inne, 

8. Przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego szkolenia 

przez wykonawcę będącego podmiotem gospodarczym do dnia 31 grudnia 2020 roku 

lub dłużej jeżeli jest to  wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

9. Przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu szkoleń kompletną 

i prawidłowo sporządzoną dokumentację potwierdzającą zrealizowanie usługi 

szkoleniowej zgodnie z wymogami opisanymi powyżej, na którą  złożą  się: informacja o 

zakończeniu realizacji szkolenia, miesięczna karta czasu pracy oraz materiały 

szkoleniowe w formie elektronicznej na płycie CD. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych 

zobowiązuje się sprawdzić złożoną dokumentację pod kątem zgodności z opisanymi 

wymogami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków bądź niezgodności 

dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić dokumentacje pod rygorem 

wstrzymania wypłaty za usługę. Zatwierdzenie prawidłowo wykonanej usługi zgodnie 

z przedmiotem zamówienia i podpisaną umową następuję poprzez podpisanie przez 

obydwie strony protokołu odbioru wykonania usługi w tym: szczegółowy zakres 

wykonanych czynności oraz liczbę godzin dotyczących realizacji danej umowy, co jest 

podstawą do wystawienia rachunku/ faktury ze strony Wykonawcy. 
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5. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy, po przedstawieniu przez niego prawidłowo 

sporządzonej faktury/ rachunku końcowego, w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury/ 

rachunku na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze/rachunku pod 

warunkiem otrzymania środków finansowych  z Instytucji  Wdrażającej  (Pośredniczącej  II 

Stopnia).W przypadku nie przekazania przez Instytucję Wdrażającą (Pośredniczącą II 

Stopnia)  w przewidzianym dla niej terminie na rzecz Zleceniodawcy środków 

pochodzących z dofinansowania, zaplanowanych na sfinansowanie przedmiotu umowy 

powyżej, termin płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy ulega przesunięciu do czasu 

przekazania tych środków. 

 

 
6. WARUNKI FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby/ wykonawcy, którzy spełniają 

następujące wymogi: 

- dysponują wiedzą/ osobami posiadającymi ową wiedzę związaną z tematyką 

poszczególnej części zamówienia, o którą się ubiegają – należy udokumentować, 

- legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych – należy udokumentować, 

-posiadają kwalifikacje zgodne z treściami danej części przedmiotu zamówienia, o które 

się ubiegają- należy udokumentować,  

- posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (kursów, szkoleń) –

należy udokumentować - wymagane referencje, 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

- nie zostali ukarani prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 

- korzystają w pełni z praw publicznych, 

- w przypadku zatrudnienia w realizacji zadań w więcej niż jednym projekcie obciążenie 

wynikające z pracy w kilku projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i 

efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Oferentowi a łączna ilość godzin 

zaangażowania we wszystkich projektach realizowanych w ramach Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia nie przekroczy miesięcznie 240 godzin, 
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 -  w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w instytucjach uczestniczących 

w realizacji PO KL, tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji 

Wdrażającej, Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji 

Wspomagającej oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż praca ww. 

Instytucjach i realizacja przedmiotu zamówienia nie będzie skutkowała konfliktem 

interesów rozumianym jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności i nie 

będzie miało miejsca podwójne finansowanie. 

   
 

7. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW/ OSÓB POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności 

związane z 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. 

W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań, które jest zawarte 

jako załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

8. KRYTERIA OCENY OFERTY 

Zamawiający uznaje ofertę za spełniającą wymagania i  przyjmuje ją do szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli: 
a. oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą 
specyfikacją, z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia 
warunki  formalne określone niniejszą specyfikacją, 
b. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby 
uprawnione,  
c. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
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d.  wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
  

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował n a s t ę p u j ą c y m i  k r y t e r i a m i : 
a) Cena 
b) Doświadczenie 

 
 

2 a) Kryterium: Cena waga 70% wg poniższego wzoru (max 70 pkt): 
         CN 
C= ---------- x 70 
         COB 

 

gdzie:  
C- liczba punktów przyznanych Wykonawcy za oferowaną cenę 
CN – najniższa zaoferowana cena 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 
 
 
2b) Kryterium: Doświadczenie waga 30% (max 30 pkt): 

Doświadczenie w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia. Jeśli Wykonawca 

udokumentuje następujące formy doświadczenia przedstawiając odpowiednią 

dokumentację potwierdzającą poniżej wskazane kryteria i dodatkowo w celu uzyskania 

większej ilości punktów również dołączy referencje od pracodawcy lub zleceniodawcy 

otrzyma następującą ilość pkt.: 

- posiada doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki danej części przedmiotu 

zamówienia, o które się ubiega: 

• Do 5 lat -2 pkt. 

• Powyżej 5 lat do 10 lat -4 pkt 

• Powyżej 10 lat -7 pkt 

Przedłożenie referencji za okres nie krótszy niż 50% okresu udokumentowanego powyżej 

doświadczenia skutkuje dodaniem 3 pkt. 

- posiada kwalifikacje trenera, osoby kontrolującej, nadzorującej w zakresie tematyki danej 

części przedmiotu zamówienia, o które się ubiega – 5 pkt 

- posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie tematyki danej części przedmiotu zamówienia, 

o które się ubiega – 5 pkt. 

- zajmował się już tematyką związaną z przekazaniem szkół pod zarządzanie NGO zgodnie z 

art. 5g Ustawy z dnia 19.03.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
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niektórych innych ustaw tj. prowadzenie szkoleń, zaangażowanie w proces outsourcingu 

zadań itp. – 7 pkt 

Przedłożenie referencji skutkuje dodaniem 3 pkt. 

 

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym w sposób kompletny 

z wymaganą dokumentacją i zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14.08.2012 r. (z póź. zm.) 

oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 r. 

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Pożądane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno 

ponumerowane. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający dekompletacje oferty 

poprzez wysunięcie się którejkolwiek z kartek używając np. spięcie lub zszycie. Wszystkie 

dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej 

zapisanej stronie poświadczonego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może 

być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 

(kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika). 

W przypadku gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo określające zakres jego upoważnienia i podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wskazaną 

w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. Osoba 

reprezentująca na podstawie w/w opisanego dokumentu jest zobowiązana podpisać druk 

oferty, załączniki oraz w miejscach, w których Wykonawca dokonałby jakichkolwiek zmian.  

Oferent podaje na formularzu ofertowym, na którą część bądź części składa oferty oraz 

podaje cenę na tę część bądź na poszczególne części zamówienia w przypadku składania 

oferty na więcej niż jedną część. Oferent podaje cenę jednostkową brutto na daną część 

zamówienia (za 1 godzinę) oraz cenę za całość godzin w danej części zamówienia. Oznacza 

to, że podana kwota brutto będzie pokrywać wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń 

społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy, funduszy gwarantowanych 

świadczeń pracowniczych oraz należnych podatków jeżeli wystąpiłby obowiązek ich 

zapłacenia. Kwota podana w formularzu ofertowym nie podlega późniejszej negocjacji i jest 

kwotą ostateczną za jaką oferent decyduje się wykonać przedmiot zamówienia.  
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10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego- adres: 

  Fundacja Tarcza 

  Ul. Lwowska 10/1 

  33-300 Nowy Sącz  

  w terminie do 23.12.2013 r. do godz. 10:00 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania. 

Oferty przysłane pocztą – w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do 

Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert (decyduje termin wpływu 

do siedziby Zamawiającego). 

 

 

11. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na formularzu oferty 

stanowiącym załącznik nr 1. Za termin składania oferty przyjmuje się datę wpływu do 

siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie. Oferty 

można składać osobiście, przesyłką pocztą lub kurierską. Ofertę należy dostarczyć 

w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Imię i nazwisko (firma, nazwa), 

adres z dopiskiem- Oferta na przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych 

dot. przejmowania zadań od gmin w zakresie edukacji podstawowej i efektywnego 

zarządzania przejętą szkołą w ramach projektu „PL Opracowanie i upowszechnienie 

innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji 

podstawowej”.  

Każdy oferent może złożyć na daną część zamówienia tylko jedną ofertę. 

 

 

12. CZY MOŻLIWE JEST ODWOŁANIE OFERTY 

Zamawiający zastrzega sobie, iż oferta może zostać odwołana. 

 

 

13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2013 r. po godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, która 

mieści się pod adresem: 

Fundacja Tarcza 

Ul. Lwowska 10/1 

33-300 Nowy Sącz 
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14. FORMA ZAWARCIA UMOWY 

O terminie i miejscu (siedziba Zamawiającego) podpisania umowy Zamawiający poinformuje 
wybranego Wykonawcę.  
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
zamówienia, to przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

15. TERMIN ZAWARCIA UMOWY 

Niezwłocznie po przekazaniu informacji o wyniku zapytania ofertowego. 

 

Kompletnie sporządzona oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem załącznik nr 1, 

2. Dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków formalnych udziału 

w postępowaniu- w pozycjach wskazanych jako obowiązek udokumentowania 

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem, 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru, 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania (w przypadku składania oferty 

przez podmioty gospodarcze, wymagane jest złożenie załącznika nr 3 przez osoby 

wskazane w załączniku nr 4),  

5. Oświadczenie o wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania – 

w przypadku podmiotów gospodarczych. 

6. CV oferenta (w przypadku składania oferty przez podmioty gospodarcze, wymagane 

jest złożenie ww. dokumentu przez osoby wskazane w załączniku nr 4). 

7. Aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru 

Sądowego – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem – 

w przypadku podmiotów gospodarczych. 

Powodem odrzucenia oferty może być także podanie ceny przewyższającej zaplanowany 

budżet Projektu, którego wysokość będzie podana publicznie bezpośrednio przed otwarciem 

ofert. 

 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźnie oznaczone 

z zastrzeżeniem Wykonawcy, pod rygorem uznania, że stanowią one informacje jawne. 
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W pozostałym aniżeli oferta zakresie, w niniejszym postępowaniu dopuszczalna jest forma 

elektroniczna. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 608 366 554- 

koordynator projektu p. mgr Magdalena Morańska lub e- mail: 

mmoranska@fundacjatarcza.pl 

W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje 

o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści 

modyfikację na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert. 

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz 

zamieści wynik na stronie internetowej: www.fundacjatarcza.pl i www.wobronieszkoly.pl. 

 
       06.12.2013 r. mgr inż. Witold Bodziony- 

Prezes Zarządu Fundacji Tarcza 

       (data i podpis Zamawiającego) 
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Zał. nr 1. Wzór formularza ofertowego 

 

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

 (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) (miejscowość, data) 

 

do Fundacji Tarcza, ul. Lwowska 10/1, 33-300 Nowy Sącz 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12/2013 

 

FORMULARZ OFERTY 

  

 ................................................................................................................................................................  
(Imię i nazwisko (firma, nazwa) adres Wykonawcy) 

NIP Wykonawcy*: ………………………............................. 

REGON Wykonawcy*………………………………..……......... 

Numer telefonu:…………………………………….…….. adres e-mail ……………………………………………. 

numer faksu…………………………………………………… 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na „Przeprowadzenie szkoleń dla 

organizacji pozarządowych dot. przejmowania zadań od gmin w zakresie edukacji 

podstawowej i efektywnego zarządzania przejętą szkołą”, w ramach projektu 

„PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy 

usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej”, Priorytet V. Dobre rządzenie, 

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu 

obywatelskiego, oferuję wykonanie części tego zamówienia oznaczonej(ych) nr  ...............................  

na następujących warunkach: 
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L.p. Nazwa usługi Część  
przedmiotu 
zamówienia 

Cena brutto za 
1 godzinę 

Cena brutto za 
wykonanie szkolenia w 
wymiarze godzin 
wskazanym w 
przedmiocie zamówienia 

1. Przeprowadzenie 
szkoleń dla 
organizacji 
pozarządowych 
dot. przejmowania 
zadań od gmin w 
zakresie edukacji 
podstawowej i 
efektywnego 
zarządzania 
przejętą szkołą 

   

2. Przeprowadzenie 
szkoleń dla 
organizacji 
pozarządowych 
dot. przejmowania 
zadań od gmin w 
zakresie edukacji 
podstawowej i 
efektywnego 
zarządzania 
przejętą szkołą 

   

3. Przeprowadzenie 
szkoleń dla 
organizacji 
pozarządowych 
dot. przejmowania 
zadań od gmin w 
zakresie edukacji 
podstawowej i 
efektywnego 
zarządzania 
przejętą szkołą 

   

4. Przeprowadzenie 
szkoleń dla 
organizacji 
pozarządowych 
dot. przejmowania 
zadań od gmin w 
zakresie edukacji 
podstawowej i 
efektywnego 
zarządzania 
przejętą szkołą 
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Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 

Cena obejmuje wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika to z odrębnych 

przepisów) i / lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, 

funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, należnych podatków – jeżeli 

wystąpi obowiązek ich zapłacenia. 

Oświadczam, że podane ceny stanowią jedyne świadczenie należne Wykonawcy za wykonanie 

zamówienia, w szczególności ceny obejmują wszystkie koszty potrzebne do wykonania zamówienia. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się ze wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i 

akceptuję ich treść. 

Oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia zgodne 

z wymogami opisanymi dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, 

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mi wykonanie zamówienia. 

 

Wskazuję dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy:* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………….                         ………………………………………………… 

               (Nr telefonu)                                                                                    (adres e-mail) 

*  
Dotyczy podmiotów gospodarczych. 

……………………………………………………………………… 

 (podpis Wykonawcy lub podpis i pieczątka osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Zał. nr 2. 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

 ........................................................   ................................ dnia  .............................  
 (imię, nazwisko, adres, pieczątka  (miejscowość, data) 
 nagłówkowa Wykonawcy)  
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Przeprowadzenie szkoleń 

dla organizacji pozarządowych dot. przejmowania zadań od gmin w zakresie edukacji 

podstawowej i efektywnego zarządzania przejętą szkołą”, w ramach projektu „PL Opracowanie i 

upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania usług społecznych w zakresie edukacji 

podstawowej” – zapytanie ofertowe nr 12/2013, oświadczam, że ja /Wykonawca, którego 

reprezentuję nie jestem / nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, 

przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

pomiędzy 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. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Czytelny podpis/pieczątka i podpis 
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Zał. nr 3. 

…………………………………………….…………                                           …………………………………………. 
  (miejscowość, data) 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, adres)  

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków formalnych udziału w postępowaniu  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

- nie zostałem/łam ukarany/a prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 

- korzystam w pełni z praw publicznych, 

- w przypadku zatrudnienia w realizacji zadań w więcej niż jednym projekcie obciążenie 

wynikające z pracy w kilku projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej 

realizacji wszystkich zadań powierzonych Oferentowi a łączna ilość godzin zaangażowania we 

wszystkich projektach realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 

nie przekroczy miesięcznie 240 godzin, 

 -  w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w instytucjach uczestniczących 

w realizacji PO KL, tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, 

Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej oferent 

zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż praca ww. Instytucjach i realizacja przedmiotu 

zamówienia nie będzie skutkowała konfliktem interesów rozumianym jako naruszenie zasady 

bezinteresowności i bezstronności i nie będzie miało miejsca podwójne finansowanie. 

   
 ………………………………………………………….. 

 Czytelny podpis 
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Zał. nr 4 

…………………………………………………………. m.....……………………dnia……………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 
 (nazwa Wykonawcy, adres)  

 

OŚWIADCZENIE 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

 
 

LP. 

 
 
Imię i nazwisko 

Informacje na 
temat 
kwalifikacji 
zawodowych, 
i wykształcenia 

 
Zakres 
wykonywanych 
czynności 

Informacja 
o podstawie do 
dysponowania 
osobami 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 …………………………………………………………… 
 Czytelny podpis 

 
Uwaga: 
 

1) W tabeli należy wymienić tylko te osoby, które będą przewidziane do realizacji zamówienia. 
2) Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
*
Dotyczy podmiotów gospodarczych ubiegających się o realizację zamówienia. 

 


