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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/6/2021 

 

do projektu pt. „Mieszkanie Radość”- droga do samodzielności w mieszkaniu treningowym, realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który 

współfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego - oś priorytetowa: VIII Integracja 

społeczna - 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - projekty konkursowe 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/PODSTAWA PRAWNA ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

zasada konkurencyjności określona w obowiązującym na dzień ogłoszenia niniejszego zapytania 

dokumencie pt.: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020” (dalej: Wytyczne) nr naboru RPPK.08.03.00-IP.01-18-044/19.  

  

 

ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie "Radość" w Dębicy, ul. Św. Jadwigi 1, 39-200 Dębica 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi szkoleniowo-edukacyjnej w zakresie rozwoju 

zainteresowań i gospodarowania czasem wolnym, poprzez pełnienie roli „Edukatora” dla uczestników 

projektu pt. „Mieszkanie Radość”- droga do samodzielności w mieszkaniu treningowym. 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.06.2021 r., do godz. 14:00 za pośrednictwem Bazy 

Konkurencyjności  lub w zamkniętej kopercie w Stowarzyszenie RADOŚĆ w Dębicy,  

Centrum Obsługi Placówek ul. Aleksandra Fredry 3, I piętro, lub na adres mailowy: 

radosc@radosc.debica.pl 

 

 

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 

1. Biuro Projektu: Stowarzyszenie "Radość" w Dębicy, ul. A. Fredry 3, 39-200 Dębica 

2. Strona internetowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie 

internetowej Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy pod adresem https://radosc.debica.pl/ . 
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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/6/2021 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert 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, z uwzględnieniem:  

• zasady zachowania uczciwej konkurencji,  

• zasady równego traktowania Wykonawców,  

• zasady przejrzystości.  

2. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.  

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Stowarzyszenie "Radość" w Dębicy, ul. Św. Jadwigi 1, 39-200 Dębica 

 

II. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU. WYJAŚNIENIA TREŚCI 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

1. Wykonawca może, zwrócić się do Zamawiającego, za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub poczty 

elektronicznej na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.  

 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu, w którym 

wpłynęło zapytanie Wykonawcy.  

 

3. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień w Bazie Konkurencyjności.  

 

4. Wykonawca zobowiązany jest śledzić zapytanie ofertowe upublicznione w Bazie Konkurencyjności  

w zakresie pytań i udzielonych odpowiedzi oraz wprowadzonych ewentualnych zmian w treści zapytania 

ofertowego. 

  

5. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. O tym fakcie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego drogą mailową, na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu. W przypadku braku 

informacji o wycofaniu oferty, oferta będzie podlegać ocenie.  

 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych już 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.  

 

7. Wyjaśnienia będą stanowić integralną część zapytania ofertowego.  

 

8. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Elżbieta Drąg, e-mail: elciadrag@gmail.com 

 

 

 

mailto:elciadrag@gmail.com
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III. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

  

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz  

w nieprzekraczalnym terminie od 23.06.2021 r. do 29.06.2021 r., do godz. 14:00 (decyduje data wpływu). 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub w zamkniętej kopercie na adres 

Zamawiającego, za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności  lub w zamkniętej kopercie w Stowarzyszeniu 

RADOŚĆ w Dębicy, Centrum Obsługi Placówek ul. Aleksandra Fredry 3, I piętro, lub na adres mailowy: 

radosc@radosc.debica.pl. 

Na kopercie należy zawrzeć następującą informację: 

Wykonanie usługi szkoleniowo-edukacyjnej w zakresie rozwoju zainteresowań i gospodarowania 

czasem wolnym, poprzez pełnienie roli „Edukatora” dla uczestników projektu pt. „Mieszkanie 

Radość”- droga do samodzielności w mieszkaniu treningowym– Zapytanie ofertowe nr 2/6/2021 – Termin 

składania ofert do 29.06.2021 r. do godz. 14:00. 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

IV. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Wykonanie usługi szkoleniowo-edukacyjnej w zakresie rozwoju zainteresowań i gospodarowania czasem 

wolnym, poprzez pełnienie roli „Edukatora” dla uczestników projektu pt. „Mieszkanie Radość”- droga do 

samodzielności w mieszkaniu treningowym - przedmiot zamówienia jest podzielony na części –  

(Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno 

zadanie lub na wszystkie zadania). 

 

2. Kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. 

 

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje realizację usługi szkoleniowo-edukacyjnej w zakresie rozwoju 

zainteresowań i gospodarowania czasem wolnym, poprzez pełnienie roli „Edukatora” dla uczestników 

projektu w następujących częściach: 

 

Część Rodzaj/nazwa prowadzonych zajęć 

Łączna 

liczba 

godzin 

Wymagane kwalifikacje (zgodnie z wymogami 

prawnymi)/umiejętności 

1 Zajęcia rozwijające 

zainteresowania/umiejętności  

sportowo-rekreacyjne 

300 

Posiadanie tytułu trenera/instruktora sportu lub 

nauczyciela wychowania fizycznego 

2 Zajęcia rozwijające 

zainteresowania/umiejętności 
300 

Posiadanie tytułu/kwalifikacji o kierunku 

gastronomia/zbieżnym z przedmiotem zamówienia lub 

mailto:radosc@radosc.debica.pl
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Część Rodzaj/nazwa prowadzonych zajęć 

Łączna 

liczba 

godzin 

Wymagane kwalifikacje (zgodnie z wymogami 

prawnymi)/umiejętności 

kulinarne udokumentowane umiejętności kulinarne 

3 Zajęcia rozwijające 

zainteresowania/umiejętności 

artystyczne 

250 

Posiadanie tytułu/kwalifikacji o kierunku 

artystycznym/zbieżnym z przedmiotem zamówienia 

lub udokumentowane umiejętności artystyczne 

4 Zajęcia rozwijające 

zainteresowania/umiejętności z 

zakresu pielęgnacji ogrodu i uprawy 

roślin 

300 

Posiadanie tytułu/kwalifikacji o kierunku ogrodnictwo 

i uprawa roślin zbieżnym z przedmiotem zamówienia 

lub udokumentowane umiejętności z 

ogrodnictwa/uprawy roślin 

5 Zajęcia z wizażu, kosmetyki, 

pielęgnacji skóry 
20 

Posiadanie tytułu/kwalifikacji o kierunku zbieżnym z 

przedmiotem zamówienia lub udokumentowane 

umiejętności z zakresu wizaż, kosmetyka, pielęgnacja 

skóry 

6 Zajęcia z pierwszej pomocy                                             

10 

Posiadanie tytułu/kwalifikacji o kierunku zbieżnym z 

przedmiotem zamówienia lub udokumentowane 

umiejętności z pierwszej pomocy 

7 Zajęcia taneczne 

30 

Posiadanie tytułu/kwalifikacji o kierunku zbieżnym z 

przedmiotem zamówienia lub udokumentowane 

umiejętności z zakresu nauki tańca 

 

Szkolenie/spotkania/zajęcia (dalej: Zajęcia) odbywać się będą w dostosowanych do tego 

pomieszczeniach/miejscach (zapewnionych przez Zamawiającego), wg następujących kryteriów: 

1. grupę uczestników zajęć stanowią osoby z niepełną sprawnością - uczestnicy projektu pt. „Mieszkanie 

Radość”- droga do samodzielności w mieszkaniu treningowym (szczegółowe informacje w zakresie grupy 

docelowej uzyskać można drogą osobistą w biurze projektu: Stowarzyszenie "Radość" w Dębicy, ul. A. Fredry 

3, 39-200 Dębica lub telefoniczną pod numerem telefonu: 606 748 303) 

2. łączna liczba osób biorących udział w Zajęciach w danym momencie czasowym realizacji przedmiotu 

zamówienia: nie więcej niż 30 

3. ilość grup: 1-5 

4. ilość osób w grupie: 1-6 

5. planowane/zakładane efekty zajęć: Edukatorzy prowadzić będą zajęcia bezpośrednio wpływające na 

założone przez Zamawiającego, poniższe wskaźniki rezultatu: 

a. liczba osób z niepełną sprawnością objętych wsparciem, u których nastąpił wzrost kompetencji 

społecznych, autonomii decyzyjnej i umiejętności samodzielnego załatwiania spraw urzędowych, o co 

najmniej 40% 

b. liczba osób z niepełną sprawnością objętych wsparciem, u których nastąpił wzrost dbałości o własną 

higienę oraz umiejętności samoobsługowych w tym zakresie, o co najmniej 40% 

c. liczba osób z niepełną sprawnością objętych wsparciem, u których nastąpił wzrost umiejętności  

w konstruktywnym gospodarowaniu wolnym czasem, prowadzeniem zdrowego trybu życia, korzystania z 

ofert środowiska, o co najmniej 40% 
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d. liczba osób z niepełną sprawnością objętych wsparciem, u których nastąpił wzrost umiejętności  

w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego i funkcjonowania społecznego, o co najmniej 30% 

 

W tym zakresie Zamawiający zapozna Edukatora z Indywidualnym Planem Usamodzielniania każdego 

uczestnika oraz z przyjętą metodologią opanowania/rozwoju/nabycia danej cechy/umiejętności, wskazującej 

na osiągnięcie w/w wskaźników - rolą Edukatora będzie określenie stanu początkowego posiadanych 

deficytów uczestnika w danym obszarze, a następnie realizację Zajęć, które bezpośrednio wpływać będą na 

niwelowanie/zmniejszanie danego deficytu. 

6. tematyka zajęć oraz materiały dydaktyczne/narzędzia wspierające realizację Zajęć: Edukatorzy dostosują 

tematykę zajęć, stosownie do potrzeb/oczekiwań/możliwości/zainteresowań danego uczestnika, które 

bezpośrednio korelować będą z w/w planowanymi/zakładanymi efektami zajęć z wykorzystaniem 

posiadanych zasobów własnych (np. aparat fotograficzny) lub tych, które są w dyspozycji Zamawiającego 

(szczegółowe informacje w zakresie posiadanych zasobów przez Zamawiającego uzyskać można drogą 

osobistą w biurze projektu: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w 

Dębicy, ul. A. Fredry 3, 39-200 Dębica lub telefoniczną pod numerem telefonu: 606 748 303) 

7. łączna liczba godzin została określona w powyższej tabeli - w tym zakresie, Edukator decydować będzie 

jaką ilość godzin, zrealizuje z daną grupą/uczestnikiem, aby osiągnąć w/w wskaźniki, 

8. Zajęcia odbywać się będą w dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 22:00 (w 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację Zajęć od godziny 08:00 oraz w weekendy, np.  

w zakresie zajęć/wydarzeń sportowych - zmiana godzin możliwa będzie na wniosek/merytoryczne 

uzasadnienie prowadzącego Zajęcia), 

9. dodatkowe informacje: 

a) terminy Zajęć, ustalane będą z Wykonawcą na bieżąco z miesięcznym wyprzedzeniem - Zamawiający 

zastrzega, że harmonogram na dany tydzień może ulegać zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług 

lub gdy wynikać będzie z absencji/sytuacji losowych uczestników lub planu pracy osób będących 

uczestnikami projektu, 

b) godzina Zajęć, to godzina zegarowa (60 minut), 

c) dopuszcza się stosowanie różnych metod prowadzenia Zajęć z zastrzeżeniem, że forma wykładu nie może 

zająć więcej niż 25% godziny zajęć - pozostała część Zajęć musi mieć charakter praktyczny/aktywizujący 

uczestników, poprzez ćwiczenia z elementami udziału bezpośredniego i interakcji, 

d) uczestnik musi otrzymać materiał dydaktyczny w zakresie tematyki zajęć.  

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:  

 

Zamawiający w ramach zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że o udzielenie 

zamówienia może/mogą ubiegać się Oferent/ka, tj. osoba/y fizyczna/e lub osoba/y prawna/e lub jednostka/i 

organizacyjna/e nieposiadająca/e osobowości prawnej, którzy/a może wykonać samodzielnie/osobiście usługę 

będącą przedmiotem zamówienia lub poprzez dysponowanie innymi osobami, który/którzy musi/szą spełnić/ać 

następujące warunki (warunki do spełniania dotyczą każdej części zamówienia): 

I. osoba realizująca bezpośrednio zajęcia (dalej: Edukator), posiada stosowne 

kwalifikacje/umiejętności i doświadczenie: 

1. stosowne kwalifikacje (zgodnie z wymogami prawnymi)/umiejętności 

2. doświadczenie: minimum 2 lata:  

a) doświadczenia (aktywności zawodowej) i/lub 

b) pracy z osobami niepełnosprawnymi 

 



 

  

  

Projekt pt. „Mieszkanie Radość”- droga do samodzielności w mieszkaniu treningowym realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020,  który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - nr projektu: RPKK.08.03.00-18-0123/19 

6 | S t r o n a  

 

Weryfikacja spełnienia warunków:  

 

Punkt 1 - „stosowne kwalifikacje (zgodnie z wymogami prawnymi)/umiejętności 

 

Weryfikowane na podstawie dokumentów potwierdzających posiadanie przez Edukatora 

kwalifikacji/umiejętności (w zakresie kwalifikacji: np. certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa pracy 

w danym zawodzie/na stanowisku - w zakresie umiejętności: np. portfolio prac, wykaz osiągnięć  

w konkursach/plebiscytach, dokumentację fotograficzną, referencje od odbiorców usług/prac, adres/y strony 

internetowej na której można zobaczyć efekty umiejętności w postaci galerii zdjęć/opisu, etc.) oraz na 

podstawie zapisów w Załączniku nr 1 - z załączonej dokumentacji musi jednoznacznie wynikać posiadane 

kwalifikacje/umiejętności - w innym przypadku dokument nie będzie brany pod uwagę przy dokonywaniu 

oceny oferty. 

 

W przypadku gdy Oferent/ka będzie realizował/a zlecenie poprzez dysponowanie inną/ymi osobą/ami - do 

oferty powinien/powinna załączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje/umiejętności 

poszczególnych osób, które w jego/jej imieniu lub na jego/jej rzecz będą wykonywać zlecenie. 

 

Punkt 2 a) - „doświadczenie: minimum 2 lata doświadczenia (aktywności zawodowej)”: 

 

Weryfikowane na podstawie dokumentów (np. umów, zaświadczeń, wydruków dokumentów rejestrowych 

potwierdzających prowadzenie działalności) oraz na podstawie zapisów w Załączniku nr 1. Z załączonej 

dokumentacji musi jednoznacznie wynikać długość aktywności zawodowej Edukatora (np. zatrudnienia lub 

prowadzonej własnej działalności gospodarczej, etc.) - w innym przypadku dokument nie będzie brany pod 

uwagę przy dokonywaniu oceny oferty. 

 

W przypadku gdy Oferent/ka będzie realizował/a zlecenie poprzez dysponowanie inną/ymi osobą/ami - do 

oferty powinien/powinna załączyć dokumenty potwierdzające aktywność zawodową poszczególnych osób, 

które w jego/jej imieniu lub na jego/jej rzecz będą wykonywać zlecenie.  

 

Punkt 2 b) - „doświadczenie: minimum 2 lata pracy z osobami niepełnosprawnymi”: 

 

Weryfikowane na podstawie dokumentów (np. umów o pracę/umów wolontariackich wraz z opisem 

obowiązków dokumentujących pracę Edukatora z osobami niepełnosprawnymi, umów świadczenia 

usług/protokołów-zdawczo-odbiorczych wykonanej usługi/zaświadczeń/referencji od zleceniodawców  

z których wynikać będzie praca Edukatora z osobami niepełnosprawnymi) oraz na podstawie zapisów  

w Załączniku nr 1. Z załączonej dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, że Edukator pracował  

z osobami niepełnosprawnymi - w innym przypadku dokument nie będzie brany pod uwagę przy dokonywaniu 

oceny oferty. 

 

W przypadku gdy Oferent/ka będzie realizował/a zlecenie poprzez dysponowanie inną/ymi osobą/ami - do 

oferty powinien/powinna załączyć dokumenty potwierdzające pracę z osobami niepełnosprawnymi 

poszczególnych osób, które w jego/jej imieniu lub na jego/jej rzecz będą wykonywać zlecenie.  

 

II. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia: 
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Weryfikacja spełnienia warunków:  

 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/ka oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Oferent spełnia albo nie spełnia 

warunku. 

 

III. Oferent/ka ubiegający się o udzielenie zamówienia nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo: 

 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/ka oświadczy, iż nie jest wykluczony/a z ubiegania się o 

zamówienie jako osoba/podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami 

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

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru składającego 

ofertę, w szczególności poprzez:  

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

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

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

.  

Weryfikacja spełnienia warunku:  

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Oferent/ka spełnia albo 

nie spełnia warunku - poprzez złożenie Załącznika nr 2. W przypadku gdy Oferent/ka będzie realizował/a 

zlecenie poprzez dysponowanie inną/ymi osobą/ami - do oferty obowiązkowo musi załączyć także 

oświadczenia o braku w/w powiązań złożone przez osoby prowadzące zajęcia (zadeklarowane w ofercie) - 

wszystkich z osobna - którzy w jego imieniu lub na jego rzecz będą wykonywać zlecenie. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Oferent/ka nie spełniający/a łącznie w/w warunków, zostanie odrzucony/a pod kątem formalnym  

z postępowania. Z tytułu odrzucenia oferty z w/w powodów nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. 

 Uwaga ogólna do Oferenta/ki, który/a dysponuje inną/ymi osobą/ami - po złożeniu oferty zmiana 

Edukatora/ów zadeklarowanych w ofercie (np. w wyniku choroby, zdarzenia losowego, etc.), będzie możliwa 

jedynie na osoby, które spełniają warunki opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym i nie będą gorsze od tych, 

które zostały poddane ocenie w wyborze oferentów (na dzień zakończenia składania ofert w ramach niniejszego 

zapytania ofertowego). 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Usługa świadczona będzie w siedzibie mieszkania treningowego mającego swoją siedzibę w miejscowości 

Bobrowa Wola (39-204 Żyraków - powiat dębicki - województwo podkarpackie) - ze względu na założone cele 

świadczonej usługi, dopuszcza się również, że miejsce realizacji zamówienia będzie poza w/w siedzibą, np. 
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poprzez wyjście do ośrodków kultury, placówek sportowych, etc. (w tym przypadku, koszty dojazdu 

uczestników pokryje Zamawiający). 

 

2. Termin realizacji umowy: od podpisania umowy do 30 września 2022 roku. 

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

  

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

2. Załączniki do zapytania ofertowego stanowią jego integralną część i nie mogą zostać zmienione.  

3. Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu, akceptuje tym samym treść wszystkich załączników.  

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

5. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.  

6. Oferta składana poprzez Bazę Konkurencyjności/ adres mailowy winna być sporządzona zgodnie  

z zasadami Bazy Konkurencyjności (oferta wraz z załącznikami winna zostać dołączona w formie 

dokumentowej – w formie skanu, w formacie PDF).  

7. Oferta składana poza Bazą Konkurencyjności / adres mailowy winna być sporządzona w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Wskazane jest aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej 

dekompletację.  

8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę lub osoby reprezentujące Wykonawcę, zgodnie  

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy.  

9. Jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę (reprezentujące Wykonawcę) działają na podstawie 

pełnomocnictwa, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem, musi zostać dołączone do oferty.  

10. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez 

Wykonawcę.  

11. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane 

przez Wykonawcę.  

12. Wszystkie dokumenty złożone w formie kopii/ksera/skanu winny być poświadczone za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę.  

13. Oferty niekompletne lub źle skonstruowane będą odrzucone i nie będą podlegać ocenie przez 

Zamawiającego. Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawców do uzupełnienia braków w terminie 3 dni 

roboczych.  

14. Wymaga się, aby oferta, która będzie składana poza Bazą Konkurencyjności / adresem mailowym była 

dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych kopertach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości 

bez ich uszkodzenia. Powinna być opatrzona dopiskiem: Wykonanie usługi szkoleniowo-edukacyjnej  

w zakresie rozwoju zainteresowań i gospodarowania czasem wolnym, poprzez pełnienie roli „Edukatora” 

dla uczestników projektu pt. „Mieszkanie Radość”- droga do samodzielności w mieszkaniu 

treningowym– Zapytanie ofertowe nr 2/6/2021 – Termin składania ofert do 29.06.2021 r. do godz. 14:00. 

15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie 

lub na wszystkie zadania.  

16. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części lub na całość zapytania. Złożenie więcej niż jednej 

oferty częściowej lub całościowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

17. Wykonawcę biorący udział w postępowaniu, za każde z zadań, na które składa ofertę, zobowiązany jest 

wskazać cenę wyrażoną w polskich złotych zgodnie z wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego.  

18. Wskazana cena brutto powinna uwzględnić wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę oraz wszelkie daniny publicznoprawne, w tym podatek VAT jeśli jego 

naliczenie wynika z obowiązujących przepisów.  

19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kwalifikacje podatkową i rachunkową dokonaną przez 

Wykonawcę, który składając ofertę powinien zweryfikować powyższe okoliczności.  
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20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

22. Wykonawcy będący przedsiębiorcami zobowiązani są dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego 

rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

23. Poprzez złożenie oferty, Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów 

szczegółów oferty. Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. 

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Brak zastrzeżenia 

traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.  

 

IX. OTWARCIE OFERT. WARUNKI ODRZUCENIA OFERT  

 

1. Zamawiający dokona weryfikacji i oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności  

z treścią zapytania ofertowego.  

2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:  

• jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,  

• zostanie złożona po terminie,  

• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji,  

• jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,  

• jest przygotowana niezgodnie z punktem VIII zapytania ofertowego – Sposób przygotowania oferty (np. brak 

załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach, wymaganych 

dodatkowych dokumentów), a braki nie zostały uzupełnione we wskazanym terminie,  

• cena została wskazana niezgodnie z formularzem ofertowym oraz pkt X zapytania ofertowego – Kryteria 

oceny ofert,  

• koperta z ofertą na skutek nieoznaczenia jej w sposób wskazany w punkcie VIII zapytania – Sposób 

przygotowania oferty, zostanie otwarta przed datą otwarcia ofert przez Komisję Zamawiającego 

powołaną do weryfikacji i oceny ofert. 

3. Zamawiający może w toku weryfikacji i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz uzupełnień 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 

potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania.  

4. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną 

słownie.  

5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.  

6. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub 

innym osobom, niezaangażowanym w proces oceny i wyboru oferty.  

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT  

 

1. Ocenie będą podlegały oferty, które:  

1) zostały złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu;  

2) nie zostały odrzucone.  

2. Każde z zadań, na które ofertę złoży Wykonawca będzie podlegało odrębnej ocenie.  

3. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria:  

 Po spełnieniu wszystkich wskazanych warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana 

zostanie ocenie punktowej.   

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:  

K1: KRYTERIUM CENA (80% = 80 pkt): liczba punktów uzyskanych za: „Cena jednostkowa brutto” 

oferowana za  przeprowadzenie 1 godziny zajęć 
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K2: KRYTERIUM JAKOŚĆ PRACY EDUKATORA Z OSOBAMI Z NIEPEŁNĄ SPRAWNOŚCIĄ 
(20% = 20 pkt): liczba punktów uzyskanych za posiadane doświadczenie 

 

przy czym: 

 

a) punkty w KRYTERIUM CENA zostaną przyznane wg poniższego wzoru:  

 

Najniższa cena jednostkowa brutto spośród ważnych ofert 

K1 = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt 

Cena jednostkowa brutto oferty ocenianej 

 

b) punkty w KRYTERIUM JAKOŚĆ PRACY EDUKATORA Z OSOBAMI Z NIEPEŁNĄ 

SPRAWNOŚCIĄ (K2) zostaną przyznane wg poniższego wzorca:  

 

• Oferent/ka, który/a udokumentuje, że Edukator posiada od 1 do 5 dokumentów (np. 

referencji/zaświadczeń/oświadczeń/protokołów zdawczo-odbiorczych), potwierdzających prawidłowe 

wykonanie jakiejkolwiek pracy/usługi na rzecz osoby/osób z niepełną sprawnością - otrzyma 5 punktów, 

• Oferent/ka, który/a udokumentuje, że Edukator posiada od 6 do 10 dokumentów (np. 

referencji/zaświadczeń/oświadczeń/protokołów zdawczo-odbiorczych), potwierdzających prawidłowe 

wykonanie jakiejkolwiek pracy/usługi na rzecz osoby/osób z niepełną sprawnością - otrzyma 10 punktów, 

• Oferent/ka, który/a udokumentuje, że Edukator posiada od 11 do 15 dokumentów (np. 

referencji/zaświadczeń/oświadczeń/protokołów zdawczo-odbiorczych), potwierdzających prawidłowe 

wykonanie jakiejkolwiek pracy/usługi na rzecz osoby/osób z niepełną sprawnością - otrzyma 15 punktów, 

• Oferent/ka, który/a udokumentuje, że Edukator posiada powyżej 20 dokumentów (np. 

referencji/zaświadczeń/oświadczeń/protokołów zdawczo-odbiorczych), potwierdzających prawidłowe 

wykonanie jakiejkolwiek pracy/usługi na rzecz osoby/osób z niepełną sprawnością - otrzyma 20 punktów, 

 

Dodatkowe informacje do kryterium doświadczenie: 

• w przypadku podania większej ilości osób do realizacji zlecenia w danej części, wówczas do punktacji 

zostanie zastosowany następujący wzór: suma punktów zdobytych przez poszczególne osoby / ilość osób 

dedykowanych do zlecenia, 

• w celu weryfikacji kryterium, do formularza należy dołączyć w/w dokumenty jednoznacznie 

potwierdzające spełnienie tego warunku - na wskazanych dokumentach musi znaleźć się obowiązkowo: nazwa 

wystawcy, wykonawcę usługi/prac wraz z informacją potwierdzającą pracę z osobami z niepełną sprawnością 

oraz pozytywną ocenę/informacje o prawidłowo  wykonanej tejże usługi/pracy, 

• jeżeli Oferent/ka nie wskaże żadnych danych w tym kryterium, wówczas Zamawiający przyjmie, że 

Edukator nie posiada dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie jakiejkolwiek pracy/usługi na 

rzecz osoby/osób z niepełną sprawnością i przyzna 0 punktów. 

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami, Zamawiający 

będzie posługiwał się następującym wzorem:  

 

PKT = K1 [ilość pkt. cena 80%] + K2 [ilość pkt. jakość pracy Edukatora z osobami z niepełną sprawnością 

20%] 

Oferta, która uzyska najwięcej punktów (PKT) będzie wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami 

obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, tj.  

1) Zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania;  

2) Zasadą uczciwej konkurencji;  

3) Zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług;  

4) Zasadą niedyskryminacji, równego traktowania Wykonawców na rynku.  

 



 

  

  

Projekt pt. „Mieszkanie Radość”- droga do samodzielności w mieszkaniu treningowym realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020,  który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - nr projektu: RPKK.08.03.00-18-0123/19 

11 | S t r o n a  

 

XI. WYBÓR WYKONAWCY. INFORMACJA O WYNIKU 

 

1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który:  

1) Nie został wykluczony z postępowania;  

2) Spełnił warunki udziału w postepowaniu;  

3) Jego oferta nie została odrzucona;  

4) Jego oferta uzyskała największą liczbę punktów.  

2. Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że złożone oferty 

otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych. 

Złożenie oferty dodatkowej polegać będzie na przedstawieniu nowej propozycji cenowej, nie wyższej niż 

zaoferowana w ofercie pierwotnej. 

3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy na realizację zamówienia, Zamawiający 

może wybrać Wykonawcę, który zajął kolejne (drugie) miejsce na liście rankingowej.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli cena oferty, która została 

wybrana jako najkorzystniejsza przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia.  

5. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w Bazie Konkurencyjności.  

 

 

XII. UWAGI KOŃCOWE  

 

1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od 

momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, w celu uzgodnienia wszystkich kwestii koniecznych do 

wykonania zamówienia.  

2. Zamawiający ma możliwość na każdym etapie postępowania do:  

1) Zmiany lub odwołania postępowania;  

2) Zmiany lub odwołania warunków postępowania;  

3) Zmiany treści ogłoszenia i/lub zapytania ofertowego;  

4) Unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. 

5) Zamawiający zastrzega sobie: 

a) prawo kontroli przebiegu realizacji usługi w każdej chwili trwania bez wcześniejszej zapowiedzi  

o planowanej kontroli, 

b) prawo niezwłocznego rozwiązania umowy w razie: 

I. nienależytego jej wykonania, w szczególności w przypadku przerwania, zawieszenia lub 

prowadzenia zajęć niezgodnie z ustaleniami, 

II. choroby/sytuacji losowej Edukatora, która wpływa na efektywną realizację zlecenia - Zamawiający 

w przypadku gdy powyższa sytuacja dotyczyć będzie Wykonawcy, dysponującego/jącą innymi 

osobami, również będzie miał prawo do rozwiązania umowy w przypadku braku możliwości 

wprowadzenia zastępstwa, 

6) Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub korespondencyjnie. 

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli     

   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w      

   przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od momentu wezwania do jej  

   podpisania.  

    8.Warunki płatności za wykonaną usługę: 

a. rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN) w okresie miesięcznym, 

b. płatność nastąpi przelewem (na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru usługi oraz 

wystawionym i dostarczonym rachunkiem/fakturą - do 14 dni) - protokół zostanie podpisany, 

wówczas gdy zostaną przekazane prawidłowo wypełnione dokumenty przez Wykonawcę z 

realizacji umowy.  
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9 Więcej informacji na temat niniejszego zapytania uzyskać można pod numerem telefonu: 606 748 303 lub 

też poprzez osobistą wizytę w siedzibie Zamawiającego. 

10. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wprowadzi do umowy zapis, uwzględniający 

naliczenie dla Wykonawcy poniższych kar umownych: 

 nienależytego wykonania, w szczególności w przypadku przerwania, zawieszenia lub prowadzenia 

zajęć niezgodnie z ustaleniami przez Wykonawcę - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, 

 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy traktowanej, jako niestawienie się na Zajęcia w 

terminie ustalonym z Zamawiającym (z wyjątkiem sytuacji losowej bądź choroby Edukatora) - w 

wysokości 200 zł, 

 za zwłokę w dostarczeniu wymaganej dokumentacji - w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od dnia wyznaczonego na dostarczenie dokumentów. 

11. Kary umowne: 

 do których zapłacenia zobowiązany będzie Wykonawca, mogą być potrącane przez Zamawiającego z 

rachunków/faktur wystawionych przez Wykonawcę - na podstawie wystawionej noty obciążeniowej 

określającej wysokość kary, po złożeniu stosownego oświadczenia, 

 Wykonawca zawierając umowę wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy 

zapłacie faktury / rachunku dotyczącej realizacji tego zamówienia, 

 Wykonawca obowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymana 

pisemnego wezwania od Zamawiającego, 

 Niezależnie od w/w kar umownych, Zamawiający uprawniony będzie również do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych i/lub odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym, obowiązują przepisy zawarte w: 

 Wytycznych, dokumentach programowych dotyczących realizacji programów operacyjnych w 

perspektywie 2014-2020, w tym w regulaminie konkursu w ramach którego realizowany jest projekt pt. „pt. 

„Mieszkanie Radość”- droga do samodzielności w mieszkaniu treningowym” - nr naboru: RPPK.08.03.00-

IP.01-18-044/19 - Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

 kodeksie cywilnym,  

 ustawodawstwie krajowym. 

13.  W ramach składania wniosku o płatność oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej     

     instytucji publicznej.  

14. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, iż: - 

zapoznał się z treścią dołączonej do niniejszego zapytania ofertowego Klauzuli informacyjnej wypełnił 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016. str. 1) (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.  

15. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, zawarte w niniejszej Zapytaniu ofertowym, które nie 

zostały podane do wiadomości publicznej, a także wszelkie informacje prawne, organizacyjne, handlowe, 

technologiczne i techniczne, dotyczące Zamawiającego lub zamówienia, niepodane do wiadomości 

publicznej, które uczestnik postępowania uzyska w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie mogą być ujawniane przez 

uczestników postępowania, ani przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wyżej opisane 

informacje poufne mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania oferty i udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

16. Wykonawca jest związany ofertą do dnia zakończenia postepowania, nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia 

kiedy upłynął termin do składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu związania 

ofertą. W tym celu może zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o 

wskazany okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.  

17. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.  
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XIII. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

 

1. Wykonawca wykonuje zadania w sposób samodzielny bez bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze 

strony Zamawiającego. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a. prowadzenia dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego: dzienniki zajęć, listy obecności, 

raporty/opinie w zakresie realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia i inne, które wpływają na 

założenia realizowanej/świadczonej usługi przez Edukatora, 

b. przeprowadzenia zajęć zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji w tym z uwzględnieniem 

racjonalnych usprawnień w kontekście osób z niepełną sprawnością, 

c. oznaczenia sal w których odbywają się Zajęcia, materiałów szkoleniowych oraz wszelkich innych 

dokumentów związanych z realizacją umowy stosownie do wytycznych w zakresie promowania projektów 

finansowanych ze źródeł pochodzących ze środków Unii Europejskiej - Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność finansową za niedopełnienie powyższych obowiązków na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego, 

d. ochrony powierzonych danych osobowych, 

e. współpracy z personelem projektu na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, 

f. niezwłocznego udostępnienia do wglądu na żądanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

(Instytucja Pośrednicząca) oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli, wszystkich dokumentów 

związanych z wykonywaną usługą (w tym dokumenty finansowe), 

g. przekazania Zamawiającemu jednego kompletu materiałów szkoleniowych najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

Zajęć i w późniejszym czasie na bieżąco (jeżeli Wykonawca przekaże nowe/zaktualizuje przekazane 

dotychczas materiały szkoleniowe), 

h. jeżeli wykonana praca będzie wymagać uzupełnień, Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace 

dodatkowe w wyznaczonym terminie w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników Zajęć w czasie ich trwania. 

 

XIV. ZMIANY TREŚCI/WARUNKÓW/POSTANOWIEŃ UMOWY 

  

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy  

z wybranym Oferentem/ką (dalej: Wykonawca) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru realizującego przedmiot umowy. Zmiany będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do 

umowy, podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany w umowie będą dopuszczalne  

w szczególności w przypadku:  

a. okresu i harmonogramu realizacji umowy z przyczyn: 

i. przedłużającej się procedury wyboru realizującego przedmiot umowy, na skutek weryfikacji 

poprawności realizacji zlecenia za zgodność z założeniami zapytania ofertowego/przepisami prawa, 

które mogą mieć wpływ na prawidłowy termin realizacji przedmiotu umowy, 

ii. niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (których nie można było przewidzieć, na 

etapie konstruowania niniejszego zapytania ofertowego), 

b. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 

programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

c. zmiany terminu płatności, 

d.  zmiany wynagrodzenia (np. zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub 

technicznego), 

e. ostatecznej liczby osób biorących udział w Zajęciach i łącznej liczby godzin na daną część, np. w wyniku 

chorób/zdarzeń losowych, zmianie upodobań/hobby/zainteresowań uczestnika, braku perspektyw na 

dokonanie zmian w danym deficycie po stronie uczestnika, osiągnięcia danego wskaźnika (wówczas nastąpi 

zmniejszenie liczby godzin), nieosiągnięcie efektów pracy po wykorzystaniu zaplanowanej puli łącznej 
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przewidzianej w przedmiocie zamówienia (wówczas nastąpi zwiększenie liczby godzin, pod warunkiem 

posiadania środków finansowych przez Zamawiającego oraz zgodności z Wytycznymi), innej uzasadnionej 

merytorycznie przyczyny, która bezpośrednio koreluje z założeniami projektowymi 

f. gdy Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca - po 

spełnieniu kryteriów opisanych w Wytycznych 

g. innych zdarzeń/sytuacji, racjonalnie uzasadnionych, których nie można było przewidzieć, na etapie 

konstruowania niniejszego zapytania ofertowego. 

 

XV. LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY NA ETAPIE SKŁADANIA 

OFERTY: 

W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków formalnych udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, obligatoryjnym jest złożenie:  

1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/6/2021- Formularz oferty + oświadczenie.  

2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/6/2021- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych.  

3. Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/6/2021- Wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej 

„RODO”), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie "Radość" w Dębicy, ul. A. Fredry 3, 39-200 

Dębica 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres  

e-mail radosc@radosc.debica.pl  

3. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie:  

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem w oparciu o zapytanie  

            ofertowe, 

b) udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

c) konieczności wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem  

               umowy; art.6 ust. 1 lit. b RODO; 

d) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1  

               lit. c RODO; 

e) konieczności wynikającej z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,         

                takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

4. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom: 

a) procesorom w związku ze zleconymi przez Przetwarzającymi działaniami realizowanymi  

                w imieniu Administratora Danych; 

b) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki; 

c) kancelarii prawnej, której Zamawiający zleci np. pomoc w prowadzeniu postępowania; 

d) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
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5. Pani/Pana/Państwa dane  nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego  

                Obszaru Gospodarczego. 

6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez  

              okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania  

              umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO) 

b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),  

c) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),  

d) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  

             przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z art. 7 ust. 3  

             RODO) 

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w  

             przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy  

             RODO. 

 

Jeżeli Pan/Pani/Państwo chcą skorzystać z przysługujących praw wymienionych w pkt. 7 w/w  dokumentu, 

prosimy o kontakt pod adresem e-mail radosc@radosc.debica.pl  

 nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

 lit. c RODO.  

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

9. Państwa  dane  nie   będą   przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany   w  tym  również w formie 

profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


