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NR POSTĘPOWANIA: 3/FIR/RIS/2020 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych 

ul. Brukowa 28, lok. 4 

15-889 Białystok 

NIP: 9661787616, REGON: 200016940 

tel. 509 198 202 

e-mail: info@fir.org.pl  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/FIR/RIS/2020 

przygotowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju  

w dniu 22 sierpnia 2019 roku  

 

 

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej 

woj. podlaskiego. 

 

w ramach projektu: 

„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, dnia 17.05.2010 R. 
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Nazwa i adres Zamawiającego:  

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28, lok. 4, 15-889 Białystok, NIP: 9661787616, 

REGON: 200016940, tel. 85 675 00 17, 509 198 202, e-mail: info@fir.org.pl. 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Zasada konkurencyjności – wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w sekcji 

6.5.2 pkt 1 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 roku.  

___________________________________________________________________________ 

Tytuł zamówienia: 

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. 

podlaskiego w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej 

województwa podlaskiego” (ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/FIR/RIS/2020). Rodzaj i zakres szkoleń 

przedstawiono szczegółowo w dalszej części zapytania. Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi 

potrzebami i potencjałem Uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy. 

Termin składania oferty:  

26.05.2020, do godz. 16:00 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

Numer ogłoszenia: 

Numer ogłoszenia jest nadawany automatycznie przez system i odpowiada kolejnemu nr ogłoszenia 

publikowanego w systemie. 

Miejsce i sposób składania ofert:  

Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym lub na komputerze oraz 

podpisana czytelnie w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub w przypadku 

Wykonawców nie będących osobą fizyczną podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami 

ustawowymi. Zamawiający zaleca, aby podpis/y złożony/e na formularzu ofertowym umożliwiał/y 

identyfikację osoby/osób, która/e go złożyła/y, np. będzie uzupełniony pieczątką imienną lub kartą 

wzorów podpisów. Jeśli zapytanie ofertowe nie stanowi inaczej, dokumenty należy złożyć w formie 

oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku konieczności wniesienia wadium 

należy załączyć do oferty dowód wniesienia wadium. 

Ofertę i wszystkie inne wymagane oświadczenia należy złożyć na formularzach załączonych do 

zapytania ofertowego lub przepisanych z zachowaniem jednolitego układu oraz kolejności pełnego 

zakresu treści. Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem osób 

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi 

składający ofertę. Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie 
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przed otwarciem należy zaadresować na adres Zamawiającego: Fundacja Forum Inicjatyw 

Rozwojowych, ul. Brukowa 28, lok. 4, 15-889 Białystok – oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy 

składającego ofertę oraz nazwą zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych wśród 

uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego w ramach projektu „Regionalne 

Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. 

Ofertę należy przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie 

Zamawiającego Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28, lok. 4, 15-889 Białystok. 

Godziny pracy Biura Zamawiającego: poniedziałek-piątek: 8.00 – 16:00. 

Za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po 

wyznaczonym terminie nie będą otwierane i nie będą zwracane nadawcy. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:  

Nie dotyczy 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:   

Magdalena Skup 

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:   

509 198 202 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:  

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. 

podlaskiego w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej 

województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w 

ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Rodzaj i zakres szkoleń przedstawiono 

szczegółowo w dalszej części zapytania. Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i 

potencjałem Uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy. 

Kategoria ogłoszenia: 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia:   

Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia:   

Województwo: podlaskie 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Cel zamówienia:  

Celem zamówienia jest zapewnienie wysokiej jakości zajęć w ramach szkoleń zawodowych 

zaplanowanych dla uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego w ramach 

projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 7.1 

Rozwój działań aktywnej integracji. 

Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych wśród uczestników/czek 

centrów integracji społecznej w woj. podlaskim w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne 

– Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej 

integracji. 

Usługa skierowana jest do uczestników/czek centrów integracji społecznej w mieście Łomża, mieście 

Kolno, w powiatach zambrowskim, łomżyńskim, siemiatyckim, hajnowskim, wysokomazowieckim. 

Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej (CIS) w 

woj. podlaskim w ramach I naboru do CIS, łącznie 160 osób, tj. 40 osób w CIS w Łomży i po 20 osób w 

każdym z CISów (Miasto Kolno, powiaty: zambrowski, łomżyński, siemiatycki, hajnowski, 

wysokomazowiecki). 

Efekt szkolenia: 
Efektem szkolenia zawodowego powinno być nabycie kwalifikacji/kompetencji potwierdzonych 
odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020. Po zakończeniu realizacji szkolenia Wykonawca ma dokonać walidacji przyswojonej 
wiedzy lub uzyskanych kompetencji/kwalifikacji. Wymaga się, aby szkolenia zawodowe opierały się 
na programach bazujących na uznawanych certyfikatach profili zawodowych lub modułowych 
programach i prowadziły do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji/kwalifikacji (zgodnie z 
wymogami Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 w czterostopniowym procesie: etap 1 – zakres, etap 2 - wzorzec, 
etap 3 – ocena, etap 4 – porównanie), a także do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów 
unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.  
 
Zakłada się, że zajęcia będą trwały maksymalnie 6 godzin dziennie z możliwością zmniejszenia, celem 
dostosowania ich do potrzeb Uczestników Projektu, tj. z uwagi na deficyty i możliwości uczestników 
związane z ich sytuacją społeczną, tempem przyswajania wiedzy i poziomem sprawności.  
 
Jedna jednostka szkoleniowa:  
1 godz. oznacza 45 min  
 

Obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 

 kompleksowe przeprowadzenie szkoleń zawodowych (teoretycznych i praktycznych); 

 zapewnienie miejsca realizacji szkoleń, w tym odpowiednio wyposażonej sali szkoleniowej; 

 zapewnienie odpowiednio wyposażonej sali egzaminacyjnej przystosowanej do 

przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego wraz z niezbędnym sprzętem; 

 zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, tj. pomieszczenia lub pomieszczeń przeznaczonych 

do form grupowych, wyposażonych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, 

dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 
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 opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przekazanie ich każdemu 

Uczestnikowi szkolenia; 

 zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerów posiadających odpowiednie wykształcenie 

oraz doświadczenie w obszarze merytorycznym danych szkoleń zawodowych; 

 Przeprowadzenia zajęć praktycznych na terenie powiatów: hajnowskiego, siemiatyckiego, 
wysokomazowieckiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, kolneńskiego i w m. Łomża. 
Zamawiający wskaże miejsce nie później niż 2 tyg. przed rozpoczęciem szkolenia. W 
przypadku braku wyznaczenia miejsca do zajęć praktycznych wykonawca zapewnia miejsce 
samodzielnie. 

 opracowanie raportu walidacji przyswojonej wiedzy i uzyskanych kwalifikacji; 

 wydanie zaświadczeń Uczestnikom, którzy zakończą udział w szkoleniu zawodowym;  

 rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w 
tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności: 

o opracowanie materiałów szkoleniowych,  
o prowadzenia list obecności,  
o przygotowanie testów wiedzy oraz zestawienia wyników testów wiedzy,  
o prowadzenie dzienników zajęć,  

a następnie przekazanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z 
prowadzeniem szkoleń zawodowych do 7 dni po zakończonych zajęciach, a zeskanowanych 
dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego. 

 przedstawienie Zamawiającemu programów nauczania, potwierdzenia odbioru przez 
Uczestników materiałów dydaktycznych, wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia 
zawodowego, 

 niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej informacji o każdym Uczestniku, który 
opuszcza spotkania; 

 pozostawanie w okresie realizacji zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego 
rozumiane jako: 

o realizacja przedmiotu zamówienia w czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, 
w oparciu o harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb 
Uczestników Projektu.  

 sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu po przeprowadzeniu szkoleń zawodowych 
protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań oraz ewidencję godzin w danym 
miesiącu kalendarzowym;  

 
Szkolenia zawodowe powinny się odbywać na terenie powiatu, z którego są kierowani uczestnicy CIS. 
Wyjątek stanowią szkolenia niedostępne na terenie danego powiatu. Wówczas wykonawca pokrywa 
koszt transportu uczestników z siedziby danego Centrum Integracji Społecznej na miejsce szkoleń.    
 
Zamówienie obejmujące zakres tematyczny szkolenia zostało szczegółowo przedstawione w poniższej 
tabeli. 
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Lp. 

zamówienia 

Zakres 

tematyczny 
Nazwa zamówienia 

Wymiar godzinowy 

szkolenia 
Ilość grup 

Ilość 

osób 
Miejsce realizacji szkolenia 

Planowany 

termin 

realizacji 

1 budowlany 

Technolog robót 
wykończeniowych w 
budownictwie 

280 godz., w tym  
80 godzin 
teoretycznych  i 200 
godzin praktycznych 

 
4 grupy x 280 godz. 

30 

CIS powiat hajnowski (10 os.) 
CIS Miasto Kolno (6 os.) 
CIS Miasto Łomża (6 os.) 
CIS powiat łomżyński (8 os.) 

01.VI.2020 

- 

30.11.2020 

Operator koparko-
ładowarki 

134 godz. w tym, 
52 godz. zajęć 
teoretycznych,  
82 godz. zajęć 
praktycznych 

1 grupa x 134 godz. 10 

CIS powiat siemiatycki (10 os.) 

2 gastronomiczny Kucharz małej 
gastronomii 

320 godz., w tym  
110 godzin 
teoretycznych  i 210 
godzin praktycznych 

6 grup x 320 godz. 55 

CIS powiat hajnowski (10 os.) 
CIS Miasto Łomża (9 os.) 
CIS Miasto Łomża (9 os.) 
CIS powiat wysokomazowiecki (7 
os.) 
CIS powiat łomżyński (12 os.) 
CIS powiat zambrowski (8 os.) 

3 ogrodniczy Pracownik terenów 
zielonych 

110 godz., w tym 
45 godzin zajęć 
teoretycznych, 65 
godzin zajęć 
praktycznych 

3 grupy x 110 godz. 37 

CIS Miasto Kolno (14 os.) 
CIS Miasto Łomża (16 os.) 
CIS powiat siemiatycki (7 os.) 

4 opieka Opiekun osoby 
starszej 

120 godz., w tym 
50 godzin zajęć 
teoretycznych, 70 
godzin zajęć 
praktycznych 

1 grupa x 120 godz. 3 

CIS powiat siemiatycki (3 os.) 

5 Prace biurowe Pracownik biurowy z 
obsługą komputera 

152 godz. 
 

1 grupa x 152 godz. 7 
CIS powiat zambrowski (7 os.) 
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6 Magazynowy 
Magazynier z 
obsługą wózka 
widłowego 

110 godz., w tym co 
najmniej 44 godz. w 
ramach obsługi 
wózka widłowego 

2 grupy x 110 godz. 18 

CIS powiat wysokomazowiecki (13 
os.) 
CIS powiat zambrowski (5 os.) 
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Szczegółowy opis szkoleń został zawarty w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego i stanowi 

integralną część opisu przedmiotu zamówienia 

Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego 

określonymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania. Wykonawca ma obowiązek 

zapoznania się szczegółowo z Zapytaniem ofertowym i wszystkie wynikające z nich obowiązki i 

czynności powinien wykonać w ramach zawartej Umowy i skalkulować w cenie oferty. 

Wykonawca będzie pozostawał w stałym kontakcie z Zamawiającym gwarantując bieżącą współpracę 

w zakresie realizacji zadań związanych z przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uznana została 

za najkorzystniejszą, ale przewyższa budżet Zamawiającego zabezpieczony na sfinansowanie danego 

zamówienia. Przedmiotem negocjacji może być zmniejszenie ceny/wartości usługi adekwatnie do 

środków dostępnych w budżecie Projektu. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia 

zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do 

zapytania.  

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00. 

Zamawiający informację o wyniku postępowania zamieści niezwłocznie po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty na portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy zgłosić się w celu podpisania umowy. Jeżeli 

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

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w zakresie zamówienia bez 

podawania przyczyn. 

Kod CPV: 

80000000-4 

80530000-8 

Nazwa kodu CPV:  

Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

Usługi szkolenia zawodowego 

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

brak 

Harmonogram realizacji zamówienia:  

Zajęcia realizowane w planowo przyjętym terminie 01.06.2020 - 30.11.2020. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności 

niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy). 

Załączniki:   

Integralną częścią zapytania ofertowego są następujące załączniki: 
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 Załącznik 1: Wzór formularza ofertowego 

 Załącznik 2: Wzór opisu/wykazu doświadczenia 

 Załącznik 3: Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym   

 Załącznik 4: Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 Załącznik 5: Szczegółowy opis szkoleń 

Pytania i wyjaśnienia:  

Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień i uzupełnień, korekt w zakresie załączników oraz 

dokumentów składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w przypadku błędów 

w złożonych dokumentach. Uzupełnieniu ani korekcie nie podlega formularz oferty (Załącznik nr 1), 

gdyż jego korekta lub uzupełnienie naruszałoby równouprawnienie Wykonawców. Wszelką 

korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z 

powołaniem się na sygnaturę postępowania. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu ofertowym. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i 

skierowane na adres Zamawiającego lub na adres mail (e-mail: info@fir.org.pl). Zamawiający udzieli 

wyjaśnień jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego Zamawiający zamieści w portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Osobą 

upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania w zakresie wyjaśnień 

jest Magdalena Skup, tel. 509 198 202, e-mail: info@fir.org.pl.  

Warunki udziału w postępowaniu:  

 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:  

Nie dotyczy.  

 Wiedza i doświadczenie:  

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie w realizacji 

szkoleń zawodowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje (dotyczy usług będących w trakcie realizacji) 

usługę lub usługi, których przedmiot obejmował przeprowadzenie zajęć w ramach szkoleń 

zawodowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto. 

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny 

spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca 

przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE lub w kolejnym dniu, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP 

nie ogłosi średnich kursów walut. 

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w 

formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz na podstawie opisu/wykazu doświadczenia 

przedstawionego zgodnie z Załącznikiem nr 2 wraz z załączonymi dowodami określającymi czy usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
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bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 

przypadku usług będących w trakcie realizacji są wykonywane. 

W przypadku oferty wspólnej składanej przez konsorcjum osób prawnych oraz/lub osób fizycznych 

badane będzie łączne doświadczenie podmiotów tworzących konsorcjum.     

 Potencjał techniczny:  

Nie dotyczy 

 Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:  

Nie dotyczy  

 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:  

Nie dotyczy  

 Dodatkowe warunki:  

Brak powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym. Ocena spełniania tego 

warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i 

osobowych Wykonawcy z Zamawiającym zgodnie Załącznikiem nr 3. W przypadku składania oferty 

wspólnej oświadczenie składa osobno każdy z podmiotów składających ofertę wspólną. 

  Wadium:  

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych 00/100). 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego nr: 42 8769 0002 0390 3854 2000 0430 w Banku: Spółdzielczy Bank Rozwoju Oddział 

w Białymstoku, tytułem: „znak postępowania: 3/FIR/RIS/2020 – wadium”. 

Należy dołączyć do oferty kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na 

rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja 

musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące 

elementy:  

1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

2) kwotę gwarancji,  
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3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………………..r. – do dnia 

…………………………r.”,  

4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego 

w sytuacjach określonych poniżej. 

 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeśli dotyczy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy. 

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału 

dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).  

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym 

upływa termin składania ofert.  

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Ponadto zamawiający zwraca 

wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

Warunki zmiany umowy:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących 

przypadkach i na określonych warunkach:   

1) dopuszczalna jest zmiana terminów poszczególnych kursów zawodowych lub terminu realizacji 

umowy, jeżeli: 

a) konieczność zmiany terminów będzie spowodowana obiektywnymi czynnikami, które 

uniemożliwiają realizację kursu zawodowego lub umowy w terminie określonym w 

umowie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia 

umowy, lub 

b) konieczność zmiany terminu wynikać będzie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

a uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie określonym w umowie, w 

szczególności w przypadku braku możliwości udziału w kursie przez uczestnika kursu. 

2) dopuszczalna jest zmiana liczebności i składu grup uczestników w ramach poszczególnych 

kursów zawodowych jeżeli konieczność będzie spowodowana obiektywnymi czynnikami 

niedotyczącymi Wykonawcy, które uniemożliwiają uczestnikowi realizację danego kursu 

zawodowego, 

3) dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania się pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym lub 

zmiana terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana umowy w tym zakresie 

może nastąpić w przypadku braku możliwości dysponowania środkami finansowymi 

pochodzącymi z dofinansowania UE, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

wynagrodzenia Wykonawcy,  
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4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na usunięciu rozbieżności lub doprecyzowanie 

umowy, jeżeli zajdzie konieczność usunięcie rozbieżności w zapisach umowy lub 

doprecyzowania zapisów umowy, w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 

5) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie sposobu realizacji umowy lub sposobu 

realizacji poszczególnych obowiązków w ramach realizacji umowy, a także wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeżeli konieczność zmiany zapisów umowy będzie 

wynikała ze zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy; 

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:  

Wykonawca musi przedstawić następujące dokumenty: 

 Formularz oferty (Załącznik nr 1), 

 Opis/wykaz doświadczenia (Załącznik 2) wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, 

 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik 3) - w przypadku składania oferty 

wspólnej oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z Załącznikiem 3 składa 

osobno każdy z podmiotów składających ofertę wspólną. 

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 4), 

W przypadku oferty wspólnej składanej przez konsorcjum osób prawnych oraz/lub osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą wszystkie Załączniki w imieniu konsorcjum składa jeden 

podmiot upoważniony pisemnie do złożenia oferty oraz podpisania umowy w imieniu konsorcjum 

przez pozostałe podmioty tworzące konsorcjum z wyłączeniem Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 4, 

który powinien być podpisany osobno przez wszystkie podmioty tworzące konsorcjum.  

W przypadku Wykonawcy składającego ofertę wspólną konsorcjum osób prawnych oraz/lub osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów 

składających ofertę wspólną w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). 

W przypadku Wykonawcy będącego osobą prawną upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania 

oferty (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii), podpisane przez osobę figurującą we 

właściwym rejestrze (lub innym dokumencie), jako posiadającą uprawnienia do podpisywania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).  

Zamówienia uzupełniające:  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Ocena oferty:  

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

Oferty porównywane będą ze sobą. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony jeden Wykonawca, 

którego oferta uzyska najwięcej punktów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie 

się kierował następującym kryterium oceny ofert: 

K1: „Cena ofertowa”  – 100% (maksymalna liczba punktów – waga: 100) 
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Przez cenę ofertową należy rozumieć całkowitą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia. Oferta 

może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  

Zamawiający przyzna każdej badanej ofercie w kryterium cena odpowiednią liczbę punktów na 
podstawie ceny podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym, zgodnie z poniższym wzorem: 

 
gdzie: 
C – punkty przyznane Wykonawcy za kryterium cena,  
Cn – najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających rozpatrzeniu,  
Cob – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej, 
100 pkt – waga kryterium. 

Za ofertę najkorzystniejszą w ramach zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów. 

Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy wpisać do formularza ofertowego wypełniając 

odpowiednio Załącznik nr 1. Cena musi być wyrażona w walucie polskiej (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli 

na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem. 

Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z 

udzieleniem zamówienia (wszystkie obciążenia publicznoprawne, w tym składki na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 

W przypadku złożenia oferty przez osobę/osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 

cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty charakterystyczne w odniesieniu do osób 

fizycznych (np. koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). W przypadku wyboru oferty 

osoby fizycznej/osób fizycznych płatnikiem podatku dochodowego zobowiązanym do pobierania oraz 

odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy jest Zamawiający. Zamawiający z Wynagrodzenia 

Wykonawcy potrąci składki na ubezpieczeni społeczne/zdrowotne/zaliczkę na podatek dochodowy – 

jeżeli dotyczy. 

 

Wykluczenia:  

Z postępowania wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

lub Wykonawcy, którzy nie złożą oświadczenia o braku tych powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 3 (w 

przypadku składania przez Wykonawcę oferty wspólnej oświadczenie składa osobno każdy z 

podmiotów składających ofertę wspólną)  

 

Inne źródła finansowania:  

Nie dotyczy 


