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PlojeK realiżowany W ramach lnicjatywy na ż ecz zatlud nien ia ludzimłodych W lamach PlogrumU opelacyjnego
Wiedza EdUkacja Rozwój

sPEcYFlKAoJA lsToTNYcH WARUNKÓW zAMÓWlENlA

na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu ,,MŁoDzl,AKTYWNl,
KoltiPETENTNl kompleksowy program aktywizacji społeczno,zawodowej osób młodych,

biernych zawodowo W grupy NEET w Wieku 18,29 lat z powiatu kolbuszowskiego" numer umowy

POWR,01,02.02.18.0240/15.00.
Projekt realizowany W ramach lnicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych W ramach

Programu operacyjnegoWi€dza Edukacja Rozwój.

lzamawiający:
stoważyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NlL"
Ul. Jana PaWła l 8

lel I17) 227 0 258, fax (17) 227a 258
e-mail: ni]@ko buszowa,p
NlP 814-157-62-49 Regon 831364859
godz ny uźędowania pn,-pt,WgOdZ 7:30-15i30

ll. Tryb udzielania zamóWienia:
Posiępowanie realizowane zgodnie Z zasadą konkurencyjnośc] oraz Wytycznym] W Zakresie

kwa iiikowalności wydalków w rimach Europejskiego Funduszu §połecznego oraz Funduszu Spójności

na |ala 2a14-2020.

lll, sposób realizacji zamóWieniai
a) zamawiający dopuszcza możliwość Złożenja ofeńy częściowej - ofeńy r|ożna składać na 4 częścj

(Wykonawca maże zlażyć ofeńy na dowo|ną ilość części, na klóre spełniają Wymagania zawańe

W zapytanlu)
b) Zarnawiający nie dopuszcza moż iwości Złożenia oleńy Wariantowej,

c) zarnawjający nie Wyn]aga Wn esienja Wadium,

Oi zamawiilióy nie iambrza zawierać umowy ramowej i nie przew]duje wyboru najkolz ystniejszej

o'eńy z Zastosowalier aukcj e ekror'czle ,

lv, przedmiot zamówienia:

Przedmioiem zamóWlenia są usłUgi szkoeń zawodowych W ramach projektu ,,NłŁoDZ]-AKTYWN]-

Kol\,'lPETENTNl- kompleksowy prógram aktywizacji społeczno-zawodowej osób młodych, biernych

Zawodowo W grupy NEET W W]ekU 18-29 Iat z powatu ko]buszowskiego" W zakresie następujących

zadańiczęści ;

Kody cPV:
B0530000-8 Usługi sZkolnictwa ZawodoWego

V opis części zamóWienia, wraz ze szczegółowymi Wymaganiami dla WykonawcóW na

poszczególne części zamóWienia;

1, Wymagania dla Wszystkich części zamówieniai
W posiępowanlu mogą Wziąć Udz ałWykonawcy, któlzy §pełn iaią następujące WarUnki

1 ) żłoźą Ófeńę cenową na iorm ularzu stanowiącyrn załączn k nr 1 do n]niejszego zap!łania ofeńoweg o,
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2) posiadają Wpis do Rejesiru lnstytucj! szkoleniowych, plowadzony przez WUP Właściwy ze Wzgędu na

siedz bę Wykonawcy, dotyczy podmiotóW gospodarczych (dołączyć do ofeity),

3) dysponują m n, 1 osobą zdolrą do Wykonania każdei z części ZarnóWlen a (lub zb]eźnych z pżedmotem
zamóWen a), na któle Wykonawca sk]ada ofeńę, zrealizowały W lym zakresie rnjn, 300 godzin dydaktycznych

oraz po§iada]ą rnin 5 €tn ie dośW ad czen ie zawodowe W obszaż e meryloryczn ym - dotyczy częśc ll
(MW dośWiadczenie mus| znaleźć odzwietciedlenie W cV - zalącznik nr 5),

4) Wdwóch ostatnich latach (Vl 2014-V 2016) zrea izowały mn,5 §zkoeń dla min,20 osób o podobne] lub

W tożsamej tematyce, WW dośWadczen e musiznaleźć odzwercied enie W zalączn ku nl4),
5)znajdują§ię W sytuacj ekonomicznej j linan sowej Zapewn]ającej Wykon anie zan]óW enia załączn ik nl 2),

6) nie są pow ązaniosobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (załącżnik nr 3),

Prżez powiązania kapitałowe lub osobowe lozumie sę Wzajemne pow ązan a rniędzy Zamawa]ącym lub osobami
Wykonljącymi W im en U Zamawiającego czynności zwązane z prżygotowan em i przeprowadzeniem procedury

Wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające W §zczególności nai
a) Uczestniczeni! W spółce]ako Wspó nik spółkicywilne] l!b spółkjo§obowej,
b) po§iada"iU co najrrniej loco -działóW lUb akc]i,
c) pełnienia i!nkcji cz]onka o€anu nadzorczego lub zaEądzającego prok!renta, pełnomocnika,
d) pozostawania W związku małżeń§k n], W stosunku pokrewleństwa ub powinowactwa W liiii prostej

pokreweństwa Ub powinowachła W lin i bocznej do druglego slopnja lUb W stosunku prży§posobienja, opieki lub

kurate .

2 0pis części zamóWienia:

1) Część l - plawo jazdy kat, c dla 4 osób, prawo jazdy kat E do c dla ]ednej osoby, szkolen]e
W ramach kwalfikacji Wstępnej pżyśpieszonej W Zakresje bloku programowego kat. c, E dla 5 osób,

2) część ]l - kurs ks ęgowości dla 5 osób,
3) cZęść |l- plz eprowadzenie Zajęć teoletycznych i praktycznych W WymlaIZe 228h Z zakresu spawan a
W metodach [,4AG, TlG,
4) CZęść V pżeprowadzenia na te[enie Kolbuszowej egzaminu kwalifikacyinego na uprawnienia

spawacz|VAG, TGd a 5osób,

3 zakres szczegółowyi

część l - plawo jazdy kat. c dla 4 osób, prawo jazdy kat E do c dla jednej osoby, szkolenie
W ramach kwalilikacji Wstępnej przyśpie§zonej, W zakresie bloku programowego kat, c, E dla 5
osób,

ce i celem szkolenja jest nabycie Wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych potżebnych do
prcWadzenia pojazdóW powyżej 3 5 t ( kat c) łączn]e Z pzyczepą (D) Program Szkolen owy pow nien

być Zgodny z rozporządzen em Mjnist[a Transportu obejmować zagadnienia n ezbędne do Zdobycja
prawa iazdy kat c, c do E i śWiadectwa kwal fikacyjnego,
1) Prawo jazdy kat, c 50 godzin - 4 osoby
- część teoretyczna 20 godz. (1 godzina Zajęć = 45 minut)
- część praktyczna; 30 godz (1 godzina Zajęć = 60 m nut),

2) Prawo iażdy kat c do E 1 osoba
- część teoretyczna: 20 godz {1 godzina Zajęć = 45 m nut)

- cZęść praktyczna: 25 godz (1 godzina Zajęć = 60 m nut),

3) 'KUrs 
prawa ]azdy kai. c ! E do c pownen być przeprowadzony zgodnie Z zapisami akiualnymj

pęepisam prawa

4) 'KurS 
prawa ]azdy kat c l E pownen kończyć się egzamnem Wewnęiżnym i Wydanienr

zaśw adczen a ukończenla kursu,
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6)

Ą
ą
9)

a)

Projekt lealizowany W lamach lnicjatywy na rż6cz zatrudn ien ia ludzimłodyoh w ramach Plogramu operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.

5) Wykonawca W ramach realZacj niniejszego zamóWienla, ZobowiąZany jesi do urnóW]enia

opłacenia pleMszego egzamjnu państwowego (teoria + praktyka kat c, praktyka kal E),
pżeprowadzenia Wszystkch n ezbędnych badań lekarskich oraz opłacenla Wszystkich koszlóW
7W ąZalycn l pźystąp eliarri i V/ydanier uprawn ea
KWaifkacja Wstępna pźyśpieszona -5 osób, 140 godzin (1 godzina zajęć = 60 nrinui) Zakresie
kwalifikacji Wslępnej pzyspieszonej uprawniające] do pżewozu osób i żeczy po uzyskaniu prawa
jazdy kat, c ub E. Kurs kwalifikac]i Wstępne] pźyśp€szonej powinien być pżeprowadzony zgodnie
Z zapisami Rozporządzenia l\,łinistra lnfraslruktury z dnia'1 kw]etn a 2010 r w sprawie szkolenia
kerowców wykonu]ących pżewóz drogowy ( Dz, U, z 2ala r Nr 53, poz,314 z póżn zm.)

Zamaw aiący nle dopuszcza sZkO eń W fOIm e e,learnlngu.
lVlejsce szkolen a leoreiycznego: KolbUsZoWa,
[4 €isce szkolen a Praktycznego Woj, Podkarpack]e,
Warunk Udziału W postepowaniU d]a części l
Wykonawca musi potwierdzić, że dysponuje posiadan]a uplawnień do Wykonywan a okleślonej
dz ała ności ub czynności, ]eźe]i pż episy prawa nakładają obowiąZek ich posiadania, Zamawiający
uzna Warunek Za spe]n ony, jeżeli Wykonawca Wykaźe, ]ż jest Wp]sany do rejeslru pżeds ębiorcóW
prowadzącyoh ośrodek szko|enia kierowcóW uprawn ający do pżep[owadzanja kursóW prawo jazdy

W kat, c, E Oraz do plzeprowadzenia kursu kwaljf kacji Wsiępnej,

część ll - sToPlEŃ l . Kurs podstaw rachunkowości dla 5 osób

celem kształcenia jest przygolowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który Zosiał
ujęty W klasyfkacj zawodóW isp€cjalności Wprowadzonei rozpoźądzenien] Minlstra Pracy i Poljtyki

Społecznej z dna 27 kWetnia 2010 r - kod zawodu 331301, (Dz,U Nr 82. poz. 537 Ze zm,) oraz
uzyskane ceńyfikatu ] siopn]a W cleroslopnjowym procesie ceńyfkacji zawodu ks ęgowego
prowadzonym przez stoważyszenie Księgowych Po skich

t) Czas trwania kursu Wynos 104 godz ny ekcy]ne W tym 2 godz, Egżam nu (godz na lekcyjna to 45
nrinut),

2) Prog[am szkolenia : Kurs obejmuje dwa rnoduły dydaktyczne; l\,4oduł l,Podstawy [achunkowości

finansowej z eiementarni etyk Zawodowe], lvoduł l- Wybrcne Zagadnienia publicznoplawne,
zagadnien a: po]ęcia Wslępne Z rachunkowości , po]ęcie i strukiura ZaSobóW mająlkowych oraz
żródeł jch finansowania, prezentacja .rnajątku oraz źródeł finansowania W bilansie, dowody
księgowe, operao]e gospodalcze iich WpłyW na bians, ksę9i lachunkowe, ewid€ncia operccji

biansowych, zestawjenie obrotóW i sald kont anaitycznych, Wybrane zagadnjenia Z rozllczeń
pubiicżno-plawnych,, zestawienje obrotóW sa d konl synlelycznych, Współczesne fomy
prowadzen a ksią9 rachunkowych, ewidencja operacj Wynikowych, ewidencia kosztóW i plzychodóW

działa|ności operacyinej, ewidenc]a koszlóW i plzychodóW pozostałej działalności operacy]nej,
ewjdencia kosztóW przychodóW działa]nośc] f]nansowej, ewidencja ope[acji nadzwyczajnych,
Zasady usta enia WynikU flnansowego, etyka W rachunkowości, inforn]acje Użupełniające,
podsumowanie Wiadomośc, egzamin,

3) Warunki udziałU W postepowaniU dla częśc
szkolen e mus się kończyć egzaminem przed okĘgową Komisią EgzaminacyinąW ramach
szko enia Wykonawca Zapewnia uczestnikom szkolen a ; rnateriały szko]eniowe oraz po Ukończen]U

kursu i zdaniu egzarninóW ZaśW adczenie Wg, WZorU MEN, oIaZ ceńyfikaty l siopn a
W czterostopn owym proces]e ceńyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez stowarzyszen e
KsięgoWych Polskich,
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część lll - przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych W Wymiarze 228h z zakresu
spawania W metodżie MAG, TlG

Przeprowadzen e Za]ęć teoretycznych zajęć teoretycznych i praktycznych W Wymjaże 228h z Zaklesu
spawan a W metodzle l\i]AG, TlG, dla 5 uczestn kóW oraz pżygotowan e ich do egzamjnu
kwalifikacyjnego na uprawn enia Spawacz l\,4AG T G d a 5 uczestnikóW projektu któlzy zakończy i udz ał
w 228 godzinnym kursle spawacza MAG (135, TlG)

1) Program szkoenia szkolenie teoretvczne - 32 godziny: Zaslosowanie elektrycznośc do spawania
użądzenia spawalnicze, bezp eczeństwo i hg ena pracy, bezpieczna placa na hal produkcy]nej,

materiały dodatkowe do spawan a, spawanie W plaklyce, oznaczen e Wymiarowan e spojn, metody
plzygotowania ZłącZy do spawania, kwalfikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie uządzeń do
spawan a l\łAG, charakierystyka spawania MAG oraz typow8 parametry, mat€rlały dodatkowe do
spawan a, budowa i uźytkowanie urządzeń do spawan a TlG, elektrody Wo|framowe i materiały
dodatkowe do spawania, bezp]eczna praca na r],]onlażu, szkolenie praktvczne -196 godzin;
spawanie l\4AG; instruktaż Wstępny, cęcie t]enowe i p azrnowe, napawanie spawanie teowe
narożne, spawanie teowe, spawanie pachwinowe rurowe Spawanle TlG; napawanie, Spawanie
teowe na.ożre spawanie teowe, spawan e .Urowe,

2) Warunk Udżiału W postepowan u d a części ll
Wykształcenie wyższe aaz ukończony kurs pedagog czny (ocena na podstawie z]ożonych
dokumentóW, mln n]um 5 etn e dośWiadczenie Zawodowe W obszaże merytorycznym adekwatnym
do Wspa[ca oferowanego W lamach projektu (ocena na podstawie złożonych dokum€ntóW)
L-]prawn enia Zgodne z rozpoźądżen em l\,4 n Stra Gospodarki Z dnia 27 kw]etnia 2000 r, m]n mum
300 godz n pżeprowadzonych szko|eń Zawodowych Z zakresu ,spawanie [letodą TlG i [/AG'

3) Zajęcia prowadzone będąW Ko|buszowej Zamawiający posiada Spawalne Z atestem lnslytulu
SpawanctwaWGiwjcach

część lV - pPeprowadzenie na terenie Kolbuszowej €gzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia
spawacz MAG, TlG dla 5 osób

Przeprowadzen e na teren]e Ko buszowej egzamjnu kwalfikacyjnego na uprawnien a spawacza
W metodach MAG T G dla 5 uczestnikóW proiektu, któlzy Zakończyi udział W 228 godznnym kurce
Spawacza lvlAc,- G,

1) Egzamin spawaczy po ku§ach spawania będze odbywał się Według Wytycznych lnstytulu

spawalnictwa Nr W-07/ls-17 składać sę będzie z częścj teoretycznei i częśc praktyęnej,

Wykonawca po przeprowadzen u egzamnu jest Zobowiązany dostarczyć Zarnaw ającemu

dokumentacji z egZaminu, śWiadeclwa Egzam nu spawacza, W jęZyku polskim Wg WZoru lnstytuiu

Spawalnictwa W GlWicach Wytyczne W-07/lS-02,

2) Protokoły egzaminacyjne organ Zacja prowadząca egzamn powinna przekazać do lnstytutu

spawalnictwa, który absolwenlom ku§u Wystawi stosowne śWiadectwo egzam nu spawacza WedłUg

Wymagań normy PN"EN 287-1|2007 Ubseri norm PN_EN s0 9606 oraz ksążkę spawacza Wydaną

prZeZ nstytut spawalnictwa W GlWicach,
3) Walunk udzialu W postepowan u dla części lV

a, Posiadanie aktualnej lcencji lnstytutu Spawalnictwa na egzaminowanie W metodach l\lAG
TG,

b, Pźeprowadzen]e egzaminóW W metodach l\lAG TlG dla minimum 50 osób.
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Vl lnne obowiązki Wykonawcy:

1 Wykonawca zapewn ;

1) Wykwalifikowaną kadrę trenerckądo przeprowadzen a kursu,
2) sa e szkoleniowe;
3) mateI ały szkoleniowe dla każdego Z uczeslnikóW Zgodnle z Zakresem danego kursu, obejmujące co

najmniej Wydruk lub podręczn k ub opracowanie Własne z zaklesu merytorycznego objętego;
kursem, długopis, notatn k lub inne materialy jeżel sąWyrnagane;

4) splzęt do prowadzenja Zajęć p[aktycznych W zakresie Zgodnym z programern danego kursu oraż
p|ac manewrcWy - część ]

5) ceńyfkaty potw]erdza]ące ukończen e szkolenLa dla uczesln kóW pro]ektu, spolządzone Wed]Ug
WZoIu dostarczonego pżez Zamawiającego W pżypadku szkoeń kończących Się egzam nen]
zewnętżnym róWnież ce ńyfikavzaśW ad czen ie/śWiadectwo polwierdzaiący uZyskane kwa ifkacje
pżez uczestnjka szko eń;

2, Ponadlo Wykonawcy ZobowiąZan sądo;
1) plzeprowadz€nia ku§óW ob]ętych Zapytaniem ofertowym, W Wymiaże czasowym Wskazanyrn

W opise pżedmiotu ZamóWienia, Zgodnie Z obowiąZującymi pżepisarni prawa Wymiar zajęć
W c]ą9U iednego dn a szkolen owego W dn powszednie powinien Wynos ć od 4 do 8 godz]n dziennie,
zajęc]a będą prowadzone od ponjedzia]ku do soboty /lub W soboty, niedziele W pż ypadku części ll]

2) Wykonawca ZobowiąZany ]est do prowadzenia dokurnentacj pżebegu kurcu, kióre] komplet będze
podslawą do zapłaty Wynagrodzenia Za lea izację pżedmiotu ZarióWienia Dokumentację stanow ą
]ista obecności, dziennk zajęć, lsta potw erdzająca odbiór n]ater ałóW szkolen owych, kopia
ceńyfkatu ukończenia ku[su Z potw€rdzeniem odb oru pżez uczestnika/óW, kopia ZaśWiadczenia
o pozylywnym Wyn ku egzamnu państwowego (W lamach kursóW gdzie jesl przewidz]ane
pzeprowadzenie egzam]nu pańslwowego);

3) podan a ceny za rea izację pżedrniotu ZamóWienia Zgodnie Z formularzem ofeńowym,
4) zawarcia nformacii o Współfinansowaniu kursu Ze środkóW Unii Europejskiej zgodnie Ze Wzorem

prżekazanym przez Zamawiającego W materiałach szkoeniowych i innych dokurnentach (isiach
obecnośc] istach potw€rdzenia odb]oru materałóW szkolenjowych jtp,), które Wykonawca pEekaże
Zamaw aiącemu

Vll Terminy realizacji zamówienia

1, część - plawo jazdy kat, c dla 4 osób, prawo jazdy kat E do c dla jednei osoby, szkolenie
W ramach kwalifikacj Wstępnej przyśp eszonei W Zakres e b oku prograriowego kai c, E dla 5 osób,
os od 20 07 2016r do 20,09,2016r

2, część ] - kurs księgowościd a5osób, od 20,07 2016r, do 31,12,2016r,
3, Część 1ll , przeprowadzen e Zajęć teoretycznych i praklycznych W Wymiaże 228h z zakresu

spawania W metodZie l],4AG, TlG od 20,07 2016l, do 20,08,2016r.
4, cZęść lV - pzeplowadzenie na terenie Kolbuszowej egzaminu kwa iflkacy]nego na uprawnienia

spawacz IVAG, TlG d]a 5 osób od 10,08 2016r. do 30,08 2016r.

Vlll Dokumenty, które należy załączyć do składanej ofeń

1 Aktua]ny odpis Z centralnej ewidencji i nformac]i o działalnośc gospodalcze] oraz aktualny Wpis do
rejeslru instytucii szkoleniowej W Wojewódzkim UrZędZie Pracy Właściwym d|a s€dz]by instytucj]
szkoleniowei- nie dotyczy osób fizycznych składających ofeńę na części lll V
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2, cV nrin, 1 osoby zdolnej do Wykonan a kaźdej z części zamóWien a (lub zb]eżnych Z przedmiotem
ZamóWien a), na kióre Wykonawca składa ofeńę, któIa Zlea izowały W tym zakresie min. 300 godzin
dydaktycznych oraz posiadającei min 5 leln e dośW]adczen e zawodowe W obszaże merytorycznym-
dotyczy częśc ll zamóWlenia załączn k nr 5

3, ośWiadczenle o spełnjaniu watunków udziału W postępowan u Załącznjk nr 2
4. ośWladczen e o b[aku powiąZań osobowyoh lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą

a ZamawiająCym - załączn k nl 3
5 Wykaz dośWiadczen a -zalącznik ff 4

6. lnne wymienione w zapytaniu ofeńowym

lX.Miejsce i termin złożenia ofeń

1 ofeńę na]eży Złożyć do dnia 18,07,2016r do godz 900 W siedzible Zamawlaiącego;
Stoważyszen a Na Rzecz RoZWoju PoWiatU Kolbuszowskiego NL, 36-100 Kolbuszowa, ul, Jana
PaWła ll8

1) osob śce -W s edzib e stoważyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "N L', u, Jana
PaWła ll 8, 36 -100 Ko buszowa,

2) W fomle pisemne] (poczta lub kurer)na adres: sloważyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego'N|L", ul Jana PaWła ll 8, 36 -100 Kolbuszowa (liczy się data Wpływu przed
terminem Złożenia ofeńy), z dopiskiem; ,, Projekt Współfinansowany pzez Unię Europejską
w ramach Programu operacy]nego Wiedza Edukacja Rozwój ofeńa na usłUgj szkolenowe
W ramach projektu,,Mł_ODZI"AKTYWNl-Ko[1PETENTNl"

3) po0ztą e ektloniczną W formie scanu zawjelającego oryginalny podpis Wykonawcy na adres;
nil@Kolbuszowa,p W tytue, że ofeńa dotyczy plojeklu I/ŁODZ|-AKTYWNI-KOMPETENTN
korip eksowy program aktywizacii społeczno-zawodowej osób rnłodych, b ernych Zawodowo Z grupy
NEET W Wieku 18_29 lal z powiatu kolbuszowskiego"

4) oferty które Wpłyną po 1erminie nie będą brane pod Lrwagę
5) osoby uprawnione do konlakióW: Jacek §itkołe| ; (7) 2270-258, e-r|a l ni @ko buszowa,p],

tax, 17 2270258

X Kryterium oceny ofeń

1, K[yterium cena-8o%,
najniższa oferowana cena b[ulto /cena badanejofeńy brutto x 80% = punklacja ofeńy W k[yterium,
2, Doświadczenie 200/o,

oferent posiada]ący najwększe dośWiadczenie W realZacji szkoleń (kursóW) d a danej części natomlast
pozostałe ofeńy odpowiedn o, mn eiszą ilość punktóW oblczoną Wg WZoIu:

]cżbaosób pżesżkoonych Wykazana W ofercie (cżęść l, |, )/najwyźsza iczba pżeszko onych osób
X 20 % = punktacia ofeńy W kryterium,
Czba przeprowadzonych egzam nóW kwalifikacyjnych ze spawania |VAG TlG (Część lV) /na]Wyźszą

]czba pźeprowadzonych e9ZamlnóW kwalfikacyjnych x 20 % = punktac]a ofeńy W kryterum,
]czba godzin pżeprowadzonych pżez trenera do przeprowadZenia szkoleń Ze spawania metodą MAG,
TlG (część lll, )lnajwyższa liczba godzin pżeprowadzonych pżeZ trenera do pzeprowadzenia szkoleń
Ze spawania r|etodą ]V]AG, TlG x 20 % = punktacja ofedy W kryte[ um,

3, sposób obl]czen]a ceny, Wa uta
1) Pżed ob]iczeniern ceny oieńy Wykonawca dok]adnie iszczegółowo pownen Zapoznac sę

Z opisem pżedm otu ZamóWienia,
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2) Wykonawca poda W formuIaEu ofeńowyrn, którego WZór Stanowi Załącznik nr 1 do ZO, cenę za

Wykonanie poszczegó nych szkoleń WchodZących W zakres przedmiotu zamóWien a z podziałern

na ]ednego uczestnika oraz cenę łącznąZa Wszystkich UczestnikóW określonego szkolenia,

3) Podana cena rnusi obeimowac Wszyslkie koszty z wiĘ.ane Z realizacją przedmiotu niniejszego

zamóWlenia W sposób i na Warunkach Wskazanych W Z0 z uwzględnieniem Wszyslkich oplat

i podatkóW (także od loWaIóW i usług),

4) cenę of€ńy naleźy ustalić W Złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po pźecjnku,

Wszystkie loz|iczen a pom ędZy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą W Walucie PLN,

5) Wszystkie ceny określone pżez Wykonawcy zostaną ustalone na okles obowiązywania urnowy

i n e będąpodlegały zmianom (wa oryzacj)

xllnrolmacje końcowe

1, Do nlniejszego Zapytan]a ofeńowego nje r],]ają zastosowania pżepisy ustawy Z dnia 29 stycznia

2004r Prawo zarnóWień publcżnych (tekstjednoLity Dz, l,] z 2013r,,poz 907 z póżn, Zmian)

2 zanawi ący zastzega sobie prawo do odwołania postępowania lub uni€Ważnienja jego Wyniku bez

podania przyczyny,

3, Na każdym etapie realizacj zamóWienia zamawiający Zastżega sobie prawo możlWości kontroli

ioceny zaproponowanych roZW ązań organizacyjnych W zakresje pżedmiotu ZamóWienia,

4, Niezwłocznie po Wyboze najkolz ystniejszej ofeńy Zamawiający Zaw]adarnia WykonawcóW, którzy

z]ożyl ofeńy.
Zamawiający Zaslżega sobie prawo do zmn €jszenla/ zwiększenia t/+1)
Liczby uczestn kóW na poszczegó|ne Szkolenia W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziałU

W projekcie

xll zmiany Warunków umowy

1, Zanrawiający przewiduje możliwość Wprowadzenia istolnych Zmlan postanow]eń zawartej umowy

Z Wybranyrn Wykonawcą W stosunku do ireści ofeńy, na podslawje której dokonano Wyboru

Wykonawcy
2 DopUszczalne będązrniany, dotyczące W szczególności:
a zmiany jakichioiwiek rozpoźądzeń iprzepsów iinnych dokumentóW, W tym dokur|enióW

programowych Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwo1 201Ą-2a2a, rna]ących WpłyW na

real]zację umowy
b Zmianytermnu hamonoglamu rea izacji usług szkolenla Zawodowego z plzyczyn niezależnych od

Wykonawcy; c, ostatecznej iości godzin szko]eń do zreal Zowania,

d, ostatecznej lośc t-] czestn ikóW/lJ czestn icże k projektu,;

g zmiany organ]zacyjnej poiegającej na Zmianie osób, WykonawcóW j innych podmiotóW

Współpracu]ących pży realizac]i zamóWien]a pod Warunkiem, że ich uprawnienia j dośWiadczenie nie są
go[sze od lych jakie posiadają podrioty larrier afe,
3. Zmiany te mogą nastąpić z pżyczyn oĘanizacyjnych pod Warunkiem, ż€ WW. osoby spełn a]ą

Wszystkig Wyn]ogi Wynikające z Zapytania ofeńowego ] Złożonei ofeńy, W§Zelkie zm any i uzupełnienia

do umowy zawańei z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane W forr],]ie plsemnych aneksóW do

urowy podpisarych ozez ob e stro,]y, pod rygorem nleważ"]ości

5.

6
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Xlllzałączniki:

1, Formu aż ofeńowy -załącznik nr 1

2, ośWiadczen]e o spełn aniu WarunkóW udzlału W postępowaniu Za]ącznik nr 2
3, ośWiadczene o braku powiązań osobowych lub kap ta]owych pomiędzy Wykonawcą

a Zamawiającym - Załącznik nr 3

4. Wykaz dośWiadczenia -Załącznik nr 4
5, Zycorys Zawodowy t[enera - za]ącznik nr 5
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