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Zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 2/8.6.RPOWZ/2020/RR 
dotyczące przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kursu „Spawanie metodą MAG-135”  

w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” 
realizowanego w ramach Działanie 8.6 RPOWZ 2014-2020 

 
W związku z realizacją projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII. Edukacja, 
Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w 
kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w 
ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwracamy się 
z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kursu 
„Spawanie metodą MAG-135”. 
 
I. Zamawiający 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku 
ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk 
NIP 8390410223, REGON 000512585 
http://www.zdz.slupsk.pl 
Telefon: 59 845 27 27 
e-mail: zdz@zdz.slupsk.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia  
Zamówienie powyżej kwoty 20.000 PLN netto do  50.000 PLN netto- rozeznanie rynku udzielone zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach EFRR, EFS oraz 
FS na lata 2014-2020 dotyczy rozeznania  rynku. Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie  stanowiące  przedmiot  niniejszego  postępowania  jest 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – RPO WZ 2014- 
2020 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Rodzaj i przedmiot zamówienia  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV wg słownika 2008: 80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe, 
80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego. 
Część I Zamówienia: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kursu „Spawanie 
metodą MAG-135” dla  osób w łącznym wymiarze  276 godziny tj. 26 godz. grupowych zajęć teoretycznych 
oraz 124 godzin zajęć praktycznych dla każdej z 2 grup w okresie 24.02.2020-31.05.2020. 
 
Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Morskich w Darłowie, ul. Szkolna 1, 76-150 Darłowo. 
 

2. Szczegóły dotyczące zamówienia:  
Celem szkolenia jest nabycie, podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez 
uczestników/czki projektu w zakresie ww. szkolenia i uzyskanie certyfikatu/zaświadczenia. 
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu przed komisją egzaminacyjną z Instytutu 
Spawalnictwa w Gliwicach, uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego i otrzymanie książeczki spawacza 
z wybranymi metodami spawania. 
Program szkolenia musi obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze: 

a) Teoria: 26h/dla grupy 11 Uczestników Projektu 
b) Praktyka: 124h/ dla 11 Uczestników Projektu w podziale na 2 grupy.  

(1 godzina szkoleniowa = 60 minut). 
Program szkolenia musi obejmować co najmniej następujący zakres tematyczny: 
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 bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracy spawacza, 

 kwalifikacje w zawodzie spawacza, 

 zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, 

 budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG,  

 materiały do spawania, 

 charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry 

 aluminium i jego stopy, procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa pracy, 

 złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcanie 

 oznaczanie i wymiarowanie spoin, 

 przygotowania złączy do spawania, 

 spawalność i technika spawania, 

 spawanie w praktyce metodą MAG. 
Program szkolenia musi być zgodny z Wytycznymi Nr W-14/IS-02 oraz Wytycznymi Nr W-14/IS-05 
wydanymi przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. 
Kurs odbywać się będzie w grupie 11-osobowej. Przebieg kursu oraz jego efekty będą udokumentowane z 
wykorzystaniem harmonogramu zajęć, list obecności, dziennika zajęć, zaświadczeń, fotografii zdjęciowej, ankiet 
oceniających jakość i przydatność kursu oraz protokołu na zakończenie kursu zawodowego. 
Uczestnicy kursu, po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione 
przez  Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w 
formie e-learningu. 
Szczegółowy harmonogram realizacji kursu dla wskazanej grupy zostanie określony przez Zamawiającego w 
porozumieniu z Wykonawca. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność Wykładowcy, która pozwoli na płynną 
realizację kursu zgodnie z ww. harmonogramem. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu zapytania 
ofertowego imię i nazwisko Wykładowcy oraz dołączyć jego życiorys zawodowy celem udokumentowania 
posiadanego doświadczenia. 
W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez wskazanego Trenera, Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem iż nowa kadra posiadać będzie takie samo doświadczenie zawodowe 
oraz uprawnienia do przeprowadzania kursu zawodowego jak wykazana pierwotnie w zapytaniu ofertowym. Na 
koniec kursu Wykonawca przeprowadzi test sprawdzający wiedze wszystkich Uczestników kursu. 
Termin i miejsce realizacji: Spotkania winny zostać zrealizowane w terminie i miejscu podanym w punkcie 2, w 
dni powszednie w godzinach od 15.00 do 21.00 lub w weekendy w godzinach od 7.00 do 21.00. 
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

 
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.  
1. Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

1. dla wykładowców prowadzących zajęcia teoretyczne: 
a) posiadają wykształcenie minimum średnie - na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest 

zobowiązany załączyć do oferty uzupełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 3/3a do zapytania 
ofertowego dla każdej wskazanej osoby 
oraz 

b) posiadają aktualne kwalifikacje instruktorów spawania potwierdzone dyplomem Europejskiego/ 
Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (EWP/IWP) lub inne równoważne potwierdzone 
certyfikatem/zaświadczeniem bądź innym dokumentem potwierdzającym te kwalifikacje - na 
potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty uzupełnione 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 3/3a do zapytania ofertowego dla każdej wskazanej osoby 
oraz 
posiadają co najmniej 2-letnie przedmiotowe doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie 
szkoleniowe w przedmiotowym zakresie; Zamawiający przez „co najmniej 2-letnie przedmiotowe 
doświadczenie zawodowe” rozumie co najmniej 24 miesięczne doświadczanie zawodowe w zakresie 
prowadzenia kursów/wykładów/zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych, zaś przez doświadczenie 
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szkoleniowe rozumie przeprowadzenie minimum 2 szkoleń z tożsamego zakresu tematycznego (kursy 
spawania różne metody) lub nauczanie przedmiotów zawodowych z tożsamego zakresu tematycznego 
w okresie ostatnich 2 lat, tj. 24 miesięcy od daty upublicznienia zapytania ofertowego -na potwierdzenie 
spełniania tego warunku Wykonawca posiadający doświadczenie lub dysponujący kadrą posiadającą 
takie doświadczenie jest zobowiązany załączyć do oferty uzupełnione oświadczenie stanowiące 
załącznik nr 3/3a do zapytania ofertowego dla każdej wskazanej osoby oddzielnie 

2. dla instruktorów prowadzących zajęcia praktyczne: 
a) posiadają wykształcenie minimum średnie - na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest 

zobowiązany załączyć do oferty uzupełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 3/3a do zapytania 
ofertowego dla każdej wskazanej osoby  
oraz 

b) posiadają aktualne kwalifikacje instruktorów spawania potwierdzone dyplomem Europejskiego/ 
Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (EWP/IWP) lub inne równoważne potwierdzone 
certyfikatem/zaświadczeniem bądź innym dokumentem potwierdzającym te kwalifikacje - na 
potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty uzupełnione 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 3/3a do zapytania ofertowego dla każdej wskazanej osoby 
oraz 

c) posiadają co najmniej 2-letnie przedmiotowe doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie 
szkoleniowe w przedmiotowym zakresie; Zamawiający przez „co najmniej 2-letnie przedmiotowe 
doświadczenie zawodowe” rozumie co najmniej 24 miesięczne doświadczanie zawodowe związane ze 
spawaniem metodą MAG (135), zaś przez doświadczenie szkoleniowe rozumie przeprowadzenie 
minimum 2 szkoleń z tożsamego zakresu tematycznego (kursy spawania metodą MAG (135)) lub 
nauczanie przedmiotów zawodowych z tożsamego zakresu tematycznego w okresie ostatnich 2 lat, tj. 
24 miesięcy od daty upublicznienia zapytania ofertowego – na potwierdzenie spełniania tego warunku 
Wykonawca posiadający doświadczenie lub dysponujący kadrą posiadającą takie doświadczenie jest 
zobowiązany załączyć do oferty uzupełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 3/3a do zapytania 
ofertowego dla każdej wskazanej osoby oddzielnie 

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca 
jest zobowiązany załączyć oświadczenie - załącznik nr 2. 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu, określonych w pkt. 1 ppkt. 1-3 zostanie 
przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia. 

3. Niespełnienie warunków określonych przez Zamawiającego skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z 
postepowania.  

4. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona. 
5. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do:  

3. rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu zamówienia 
4. przygotowywania niezbędnych materiałów szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu (lub 

przygotować materiały do powielenia przez Zamawiającego),  
5. przygotowania programów zajęć, 
6. prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć, zawierającą min.: listy obecności, karty pracy, 

dzienniki zajęć,   
7. przekazywania niezwłocznie informacje o każdym uczestniku/uczestniczce, który/a opuszcza 

spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości, 
8. przekazania w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich 

prawidłową realizację,  
9. przestrzegania zasad dotyczących promocji, tj. umieszczać na wszystkich dokumentach związanych z 

realizowanym wsparciem odpowiednie oznakowanie zgodnie  z Wytyczne w zakresie informacji i 
promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

10. przestrzegania zasad niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn i dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami, 

11. sporządzania miesięczne protokoły odbioru potwierdzające prawidłowe wykonanie powierzonych 
zadań ze wskazaniem miesiąca, dnia oraz godzin zegarowych poświęconych na ich wykonanie 
umożliwiających wpisanie zaangażowanie personelu projektu do systemu SL2014,  
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12. realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w 
oparciu o przedstawiony na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniony w odniesieniu 
do możliwości i potrzeb uczestników projektu, 

13. utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym na czas trwania usługi w dni robocze co najmniej od 
godz. 7.00 do 16.30, 

14. do  bezwzględnego  stosowania  wytycznych horyzontalnych,  wytycznych  programowych oraz 
Wytycznych w  zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na  lata  2014–2020  
(w szczególności  w  zakresie  maksymalnego  dopuszczalnego  limitu zaangażowania  zawodowego  
w  liczbie  276  godzin  miesięcznie)- w  tym  celu  obowiązkowego  miesięcznego składania 
oświadczeń o ilości godzin zaangażowania zawodowego- w/w oświadczenie podlega zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego oraz stanowi podstawę do wystawienia rachunku. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
 
V. Wykluczenie wykonawcy  
1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiazania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiazania pomiędzy Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągniecie 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, w 

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

 
VI. Odrzucenie oferty 
1. W niniejszym postepowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który: 

a. złoży ofertę niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego; 
b. złoży ofertę niekompletna, tj. nie zawierająca oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym 

postepowaniu; 
c.  przedstawi nieprawdziwe informacje; 
d. nie spełnia warunków udziału w postepowaniu. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny 
za realizacje 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 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia, czy 
oferta zawiera rażąco niska 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 rażąco niska 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 
ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony 
prawnej. 
 

VII. Kryterium oceny oferty. 
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn 
formalnych. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  
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Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 

Maksymalna liczba punktów, jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

Cena (wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia w tym ZUS 

pracodawcy) 

100% 100 pkt 

 

Ocenie i porównaniu podlegać będzie każda część zamówienia osobno. 

 

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty 
Kryterium- Cena (waga 100%) 
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów. Sposób oceny pozostałych ofert pod katem zaproponowanej 
ceny przebiega następująco: 
 

(najniższa cena / cena ocenianej oferty ) x 100 = ilość uzyskanych punktów dla ocenianej oferty 
 
IX. Termin składania ofert oraz sposób przygotowania i złożenia oferty 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy oraz oświadczenia potwierdzające wykształcenie, 

kwalifikacje i doświadczenie określone w pkt. IV.2.  
3. Podpisaną ofertę należy składać: osobiście, drogą elektroniczną lub drogą pocztową na adres: Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:  dane Zamawiającego 
(nazwa i adres), dane składającego ofertę (nazwa i adres) a także opatrując napisem: „Oferta dotyczące 
przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kursu metodą MAG-135” w ramach projektu 
„Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość”. Ofertę można złożyć w pok. 105 w siedzibie 
Zamawiającego, tj.  Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk w 
terminie do dnia 18.02.2020r. roku, do godziny 15.30. Składając ofertę drogą elektroniczną (skan 
dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: lyczko-schmidt@zdz.slupsk.pl.  

4. Decyduje data faktycznego wpływu do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla pocztowego). 
Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.   

5. Ofert niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu będą odrzucone.  
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed upływem terminu 

wyznaczonego na jej składanie. 
7. Otwarcie ofert nastąpi 19.02.2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego pok. 105. Zamawiający 

dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do 20.02.2020 roku.  
 

X. Informacje dotyczące zawierania umowy oraz warunki zmiany umowy 
1. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.  
2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób lub liczby grup w przypadku 

niezrekrutowania wymaganej liczby uczestników/uczestniczek projektu. 
4. Zamawiający zastrzega sobie, że na etapie realizacji usługi doradztwa zawodowego mogą zostać 

wprowadzone następujące zmiany w stosunku do pierwotnych założeń ujętych w przedmiotowym 
postępowaniu: - w zakresie zmniejszenia liczby godzin doradztwa – ze względu na niemożliwość 
zrekrutowania przez Zamawiającego wymaganej liczby uczestników/uczestniczek projektu lub 
rezygnacji/wcześniejszego zakończenia projektu przez UP. 

5. Harmonogram, terminy oraz godziny zajęć mogą ulec zmianie. 
 
XI. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą 
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– Załącznik nr 2, 
3. Oświadczenie trenera- Załącznik nr 3 lub Oświadczenie wykonawcy- Załącznik nr 3a, 
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4. Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym- załącznik 4 
5. Inne dokumenty określone w pkt. IV 2. 

 
XII. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 
1. Janina Łyczko-Schmidt, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, ul. Szczecińska 57,  

76-200 Słupsk, tel. 59 845 27 27 w . 410. 
 
XIII. Dodatkowe informacje  
1. Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, Wykonawca w 

ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez podania 
przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrany przedmiot umowy. Wynagrodzenie będzie 
płatne po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktur/rachunków wystawionych po protokolarnym 
odbiorze przedmiotu umowy. Należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy wskazane w 
fakturach/rachunków w terminie 14 dni od dnia wpływu faktur/rachunków do Zamawiającego.  W przypadku 
braku środków finansowych na rachunkach projektowych Wynagrodzenie może zostać wstrzymany, o czym 
Zamawiający zostanie poinformowany (w takiej sytuacji Wynagrodzenie zostanie wypłacone niezwłocznie po 
otrzymaniu transzy dofinansowania). 
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Załącznik nr 1 

                                                                        

   ………………………………………… 

                                                             Miejscowość, data  

FORMULARZ OFERTOWY 
Zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 2/8.6.RPOWZ/2020/RR 

dotyczące przeprowadzenia doradztwa zawodowego  
w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” 

realizowanego w ramach Działanie 8.6 RPOWZ 2014-2020 
 

1. Zamawiający  
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku 
ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk 
NIP 8390410223, REGON 000512585 
http://www.zdz.slupsk.pl 
Telefon: 59 845 27 27 
e-mail: zdz@zdz.slupsk.pl 
 
2. Wykonawca 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 
Nazwa firmy: 

 

 

Imię i nazwisko osoby do 
kontaktu: 

 

Nr telefonu:  

Adres e-mail:   

NIP   

 
3. Oferujemy przedmiot zamówienia, zgodnie ze specyfikacją zapytania ofertowego- rozeznania rynku 

nr 2/8.6.RPOWZ/2020 z dnia 10.02.2020r. za następującą cenę: 
 
Lp. Nazwa Jednostk

a miary 

Ilość  Cena 

jednostkowa 

(w tym ZUS 

pracodawcy) 

Wartość 

zamówienia netto 

(w tym ZUS 

pracodawcy) 

VAT Wartość 

zamówienia 

brutto 

1. Przeprowadzenie zajęć 

teoretycznych  

godzina 26     

ŁĄCZNA WARTOŚĆ:    

 
Łączna wartość słownie:………………………………………………………………………… 
 
Lp. Nazwa Jednostk

a miary 

Ilość  Cena 

jednostkowa 

(w tym ZUS 

pracodawcy) 

Wartość 

zamówienia netto 

(w tym ZUS 

pracodawcy) 

VAT Wartość 

zamówienia 

brutto 

1. Przeprowadzenie zajęć 

praktycznych  

godzina 248     

ŁĄCZNA WARTOŚĆ:    

 
Łączna słownie:……………………………………………………………………………… 

mailto:zdz@zdz.slupsk.pl
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4. Składając niniejszą ofertę oświadczam, że: 

1) Zapoznaliśmy się z treścią niniejszego zapytania ofertowego- rozeznanie rynku nr 
2/8.6.RPOWZ/2020/RR z dnia 10.02.2020 r. 

2) Spełniamy wszystkie wskazane kryteria i akceptujemy warunki wskazane z zapytaniu ofertowym- 
rozeznaniu rynku nr 2/8.6.RPOWZ/2020/RR z dnia 10.02.2020 r. 

3) Gwarantujemy wykonanie zamówienia zgodnie z treścią  zapytania ofertowego- rozeznanie rynku nr 
2/8.6.RPOWZ/2020/RR z dnia 10.02.2020 r. 

 
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) .………………………………………………. 
2)  .………………………………………………. 
3) .………………………………………………. 
4) .………………………………………………. 

 
 
 
 
 
………………………………                                        …………………………………………… 
Miejscowość, data                                                                                              Podpis   
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                  Załącznik nr 2
  

………………………… 

                                                                     Miejscowość, data 

……………………………………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy                                                                                          

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę cenową w ramach zapytania ofertowego nr 2/8.6.RPOWZ/2020/RR z dnia 10.02.2020r. 

oświadczam(y), że spełniamy wszystkie wskazane w pkt. IV kryteria tj. i akceptujemy warunki wskazane z 

zapytaniu ofertowym w trybie konkurencyjności. Oświadczam, że: 

a. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b. Posiadam lub dysponuję kadrą posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie /dysponuję kadrą do 

wykonania zamówienia o wymaganym wykształceniu i/lub doświadczeniu oraz oświadczam, że trenerzy są 

osobami niekaranymi/; 

c. Jestem w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej pozwalającej na wykonanie zamówienia; 

d. Nie jestem podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym we rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

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

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

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 
………………………………                                 ………………………………………………… 
Miejscowość, data                                                                                                 Podpis   
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Załącznik nr 3  

………………………… 

                                                                     Miejscowość, data 

……………………………………… 

imię i nazwisko trenera 

………………………………………. 

adres zamieszkania 

……………………………………… 

PESEL 

 

OŚWIADCZENIE TRENERA 

 

Deklaruje gotowość przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach zapytania ofertowego nr 

2/8.6.RPOWZ/2020/RR z dnia 10.02.2020r. i  oświadczam, że jestem osobą niekaraną, spełniam przedstawione 

w zapytaniu wymagania, w tym dysponuje wykształceniem, wiedzą i oświadczeniem: 

a. wykształcenie, kwalifikacje …………………………………………………………………………………………, 

b. doświadczenie. ………………………………………………………………………………………………………, 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych- Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

 

 

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

miejscowość, data      podpis trenera 
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Załącznik nr 3a  

………………………… 

                                                                     Miejscowość, data 

……………………………………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy                                                                                          

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

W związku ze złożoną ofertą w ramach zapytania ofertowego nr 2/8.6.RPOWZ/2020/RR z dnia 10.02.2020r. 

przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności oświadczam, że dysponuję osobami spełniającymi 

przedstawione w zapytaniu ofertowym wymagania, w tym niekaralność, wykształcenie, wiedzę i doświadczenie: 

Wykonanie zlecenia powierzę następującym osobom: 

 

Lp. Imię i nazwisko trenera Kwalifikacje, wykształcenie 
Doświadczenie (nazwa miejsca pracy, 

stanowisko, okres zatrudnienia) 

1 
 

 

  

2 
 

 

  

3 
 

 

  

 

Oświadczam, że dysponuję zgodną na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych- Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)/ złożone prze osoby, które przewidzieliśmy 

do realizacji zamówienia. 

 

 
………………………………            ………………………………………………… 
Miejscowość, data                                                                                              Podpis   
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 Załącznik nr 4 

                                                                                                                         
                                                                                                                         ………………………… 

                                                       Miejscowość, data 
 
…………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy                                                                                                

 
OŚWIADCZENIE O ZAANGAŻOWANIU ZAWODOWYM 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że: 
1. Aktualnie jestem/nie jestem1 zaangażowany(a) zawodowo w realizację:  

Lp. 
Nazwa i adres Podmiotu  

 
Pełnione stanowisko(a) 

/funkcja 

Forma2 
zaangażowania 
zawodowego 

Wymiar 
zaangażowania 
(etat/godziny) 

1     

2     

3     

4     

2. Moje łączne zaangażowanie zawodowe3 w realizację wszystkich projektów finansowanych  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań  finansowanych z innych źródeł   innych podmiotów, 
nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

3. Obciążenia wynikające z zaangażowania mnie do projektu:  „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” nr 
RPZP.08.06.00-32-K023/17 nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań 
powierzonych mojej osobie. 

4. Jestem/Nie jestem1 zatrudniony/a w instytucji uczestniczącej w realizacji PO4 na podstawie stosunku pracy)5 . 
5. Z chwilą podjęcia przeze mnie zatrudnienia/zaangażowania w realizację innych projektów finansowanych z 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o powyższym ZDZ 
Słupsk. 

 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 
załączonym życiorysie oraz przedłożonych dokumentach są zgodne z prawdą. 

                                                                                                                                                            
 
 

……………..………………………… 
                                                                                                                                                                 data i czytelny podpis 
 

                                            
1 niewłaściwe wykreślić 
2 dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu 
wynikających ze stosunku pracy(do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem 
wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym, w przypadku stosunku cywilnoprawnego, 
samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej 
działalności gospodarczej. 
3 dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego  i 
samozatrudnienia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaangażowania w ramach prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej. 
4 Jako instytucję uczestniczącą w realizacji RPO WZ rozumie się IZ lub instytucję, do której IZ  delegowała zadania związane z zarządzaniem PO. 
5 jeśli tak, to należy określić zakres merytoryczny obowiązków. 


