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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/08/2018 

 

 Fundacja Spe Salvi (Lider) w związku z realizacją projektu pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, 

Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 

kursu dla kandydatów na księgowego zgodnie z poniższymi wymogami. 

  

I       ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Spe Salvi 

ul. Warszawska 50 

15 – 070 Białystok 

Email: spesalvi2016@gmail.com 

NIP 966 194 81 08 
  

II      MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA 
  

1.         Strona internetowa Zamawiającego: www.spesalvi.org.pl 

2.         Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

III    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną  

w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu przygotowującego do 

pracy w zawodzie księgowego, nauka księgowość od podstaw wspomagana komputerem, dla 

jednej osoby. 

2 Opis uczestnika kursu:  

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego będzie osoba posiadająca co najmniej 

wykształcenie średnie oraz posiadająca umiejętność obsługi komputera. 

3 Celem kursu jest przygotowanie od podstaw do pracy w zawodzie księgowego przy 

wykorzystaniu komputera 

4 Zakres szkolenia:  

 Minimalna ilość godzin kursu 120h, w tym zajęcia z programem komputerowym. Podział 

godzin miedzy teorią a praktyką tak zaplanowany aby uczestnik mógł nabyć wiedzę i 

umiejętności z zakresu księgowości.. 

5 Wspólny Słownik Zamówień - kody CPV:  80 00 00 00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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5 Miejsce realizacji zamówienia: Białystok, woj. Podlaskie. Szkolenie musi odbywać się na 

terenie Białegostoku 

6 Termin realizacji zamówienia: Szkolenie powinno być zorganizowane i przeprowadzone w 

okresie 27.08.2018 – 30.09.2018r. Zakończenie szkolenie wraz z egzaminem powinno nastąpić 

nie później niż 31.09.2018r. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia szkolenia zostanie 

uzgodniony po wyłonieniu Wykonawcy. 

7 W ramach realizacji kursu Oferent/Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) zapewnienia uczestnikowi kursu materiałów szkoleniowych; 

b) bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestnika kursu na 

zajęciach oraz o przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach; 

c) prowadzenia wymaganej dokumentacji zajęć (lista obecności, dziennika zajęć, testów, 

rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia, protokołu z egzaminu końcowego oraz przekazania dokumentacji Zamawiającemu 

niezwłocznie po zakończeniu kursu; 

d) umieszczenia obowiązujących logotypów (dostarczonych przez Zamawiającego)  na 

dokumentach dotyczących realizowanego kursu, w tym materiałach szkoleniowych i 

edukacyjnych oraz certyfikatach (jeśli przepisy dopuszczają taką możliwość). 

e) przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem kursu oraz 

przedstawionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem kursu; 

f) przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego i dostarczenia Zamawiającemu protokołu/arkusza 

przebiegu egzaminu wewnętrznego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uczestników/czki projektowych z grupą 

uczestników/czek poza projektem, z zastrzeżeniem realizacji wsparcia w nie mniejszym zakresie, 

niż określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. 

 

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/tki, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki udziału w postępowaniu: 

1.   Uprawnienia: 

Oferent/ka wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiada aktualny 

wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
 

Zamawiający uzna, że Oferent/ka posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności oraz posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy, na podstawie załączonych kopii dokumentów. 



 
 

Projekt „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr RPPD.07.01.00-20-0034/16-00 

Fundacja „SPE SALVI” 
  ul. Warszawska 50, 15- 077 Białystok, Tel. 85 732 01 34  

email: spesalvi2016@gmail.com 

Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez Oferenta/tkę. 

 

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

spełnia albo nie spełnia warunku. 

  

2.      Wiedza i doświadczenie: 

Posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, tj.: 

 posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji kursów  z zakresu podobnego (adekwatnego) do 

tematyki szkolenia stanowiącego przedmiot zamówienia, czyli kurs z księgowości od podstaw 

wspomaganej komputerem przygotowującego do pracy w zawodzie księgowego tj.: w okresie 

ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zrealizowali należycie co najmniej 1 usługę 

szkoleniową z zakresu księgowości wspomaganej komputerem. 

Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o załączony do oferty wykaz 

przeprowadzonych kursów/usług szkoleniowych  zawarty w treści Załącznika nr 2,  

  

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

spełnia albo nie spełnia warunku. 

  

3.       Brak powiązań z Zamawiającym 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/ka oświadczy (wypełni Załącznik nr 3 Oświadczenie 

o braku powiązań), iż nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienie jako 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 Oferenta/ki, w 

szczególności poprzez: 

· uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

· posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

· pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 

· 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. 

 

Ponadto wyklucza się z ubiegania się o zamówienie podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Partnerem projektu – Tomasz Piasecki Artsteel, ul. Dzieci Zamojszczyzny 18, 20 – 811 Lublin jak 

również wszystkie osoby będące personelem podmiotów powiązanych. 

 

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

spełnia albo nie spełnia warunku. 

 

VI KRYTERIA OCENY OFERT i wybór najkorzystniejszej oferty – OPIS SPOSOBU 

OCENY OFERT: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje tylko kryterium K1 – cena za 

godzinę 
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Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu 

najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny: 

 

L.p Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

1. Cena brutto za godzinę szkolenia 

przeprowadzonego zgodnie z opisem  

w zapytaniu usługi szkoleniowej 

100 % 100 punktów 

  

1. Sposób przyznawania punktacji za kryterium cena (K1): 
  

Punkty za kryterium „Cena za godzinę” zostaną obliczone według wzoru: 

K1 = (Cmin:Cof) x 100 

gdzie: 

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny 

Cmin – cena za godzinę szkolenia najniższa spośród ważnych ofert.  

Cof – cena za godzinę szkolenia badanej oferty. 

 

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 

Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Cena dotyczy realizacji szkolenia dla 1 osoby. Podana cena szkolenia powinna zawierać wszystkie 

koszty związane z wykonywaniem zamówienia, materiałów szkoleniowych, przeprowadzenia zajęć 

teoretycznych i praktycznych, przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, wydania zaświadczenia o 

ukończenia kursu.  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 

  

VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
  

1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę. 

2. Każdy/a Oferent/tka może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składanie ofert 

częściowych ani wariantowych. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. 

3. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Oferenta/tki (zgodnie z załączonymi dokumentami). W przypadku, gdy 

oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i 

Oferenta/tki/Wykonawcy/czyni, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię 

stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

4. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego 

zapytania ofertowego: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
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2. Załącznik nr 2 – Wykaz przeprowadzonych kursów 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań 

5. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać min.: 

- wszystkie w/w załączniki (od 1 do 3) 

- aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 

- aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) 

wydruk dokumentu rejestrowego (CEiDG, KRS, itp.) lub równoważnego, z którego będzie 

wynikało m.in. umocowanie prawne osoby podpisującej ofertę oraz uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania 

- dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (zgodnie z rozdziałem V punkt 2. 

niniejszego zapytania). 

 

Załączniki powinny zostać złożone w oryginale, pozostałe dokumenty mogą być złożone  

w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta/tkę/Wykonawcę/czynię. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Oferenta/tkę/Wykonawcę/czynię 

kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej 

prawdziwości. 

  

6.   Oferent/ka ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Oferent/tka przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmiany, 

uzupełnienia, wycofania. 

8.  Forma oferty: 

Oferta powinna przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN. Cena ofertowa winna 

uwzględniać wszystkie koszty Oferenta/tki związane z należytym wykonaniem zamówienia, 

w tym podatek VAT, koszty produktów, pracy, sprzętu i środków transportu oraz koszty 

pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca świadczenia usługi i podatek. Cena będzie 

ceną brutto tj. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia żadnych innych 

wydatków przekraczających podaną cenę. Podana cena będzie ceną niezmienną do końca 

realizacji Zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną zastrzega się, że 

cena oferowana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie obciążenia, które poniesie 

Zamawiający z tytułu zawarcia umowy z tym Wykonawcą. 

9. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Oferenci/tki, którzy złożyli 

ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie 

treści zapytania ofertowego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia 

postępowania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i 

finansowych oraz bez podania przyczyny. 

11. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie 

podlegają zwrotowi. 

12. Oferent/tka, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest w terminie 7 dni od 

dnia wezwania przez Zamawiającego do zawarcia umowy i przedstawienia harmonogramu 

szkolenia. 
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13. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego na ostatni dzień składania ofert. 

14. W przypadku gdy Oferent/ka, którego/ej oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, 

odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Oferentem/tką, 

który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny  

z Oferentem/tką/Wykonawcą/czyni, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę  

w przypadku, gdy: 

- cena tej oferty przekracza budżet, którym dysponuje Zamawiający 

- ilość uczestników/czek szkolenia będzie wyższa niż wskazana w zapytaniu liczba osób. 

W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, 

Zamawiający unieważni postępowanie. 

16. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Zamawiającym jest: 

Justyna Makowska 

koordynator projektu 

tel. 693078761  

tel. 85 732 01 34 

ul. Warszawska 50 

15 - 077 Białystok 

Email: spesalvi2016@gmail.com 

 

VIII.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
  

1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data 

wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biura projektu: Fundacja Spe Salvi  

ul. Warszawska 50, 15, 15-077 Białystok z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 

2/08/2018 w godzinach 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. 

2. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w 

terminie do 24.08.2018 (Środa) do godz. 24.00 w Biurze projektu ul. Warszawska 50,  

15 -077 Białystok, 15-472 Białystok. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu 

prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po 

terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 

składające się na ważną ofertę. 

4. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 

dane. 

5. Otwarcie ofert nastąpi 27.08.2018 godz. 9.00 w Biurze projektu ul. Warszawska 50,  

15 -077 Białystok, 

6. Wyniki postępowania (ewentualnie informacje o jego unieważnieniu) będą zamieszczone 

na stronie Fundacji (spesalvi.org.pl) oraz w bazie konkurencyjności.  

7. Pozostałe informacje i warunki unieważnienia postępowania: 
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 1)   W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów/tek wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Oferenci/tki będą zobowiązani/e do przedstawienia wyjaśnień w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

2)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy: 

a)   wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

b)  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

c)  jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie 

gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego projektu ani nie doprowadzi do 

realizacji jego celu. 

 

IX.    INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA 
  

1. Jeżeli Oferent/ka, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę/czyni/Oferenta/tkę telefonicznie. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć z 

Zamawiającym umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

X.          INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZEŃ 
  

1. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą/czynią będą prowadzone wyłącznie w 

złotych polskich (PLN). 

2. Płatności będą następowały po zakończeniu danego szkolenia, na podstawie wystawionego 

rachunku/faktury, płatne przelewem do 14 dni po przekazaniu rachunku/faktury, 

zatwierdzonego protokołu odbioru usługi, podpisanych list obecności uczestników/czek 

projektu oraz kart czasu pracy. 

3. W przypadku braku środków finansowych na rachunku projektu – niezwłocznie od 

momentu ich wpływu. 

4. W przypadku zakończenia udziału w projekcie uczestnika/czki podczas szkolenia (np. z 

powodu podjęcia pracy) Zamawiający zapłaci Wykonawcy/czyni koszty stałe (niezależne od 

liczby osób biorących udział w szkoleniu) oraz koszty zmienne, tj. uzależnione od liczby 

osób biorących udział w szkoleniu za czas/okres uczestnictwa danej osoby w szkoleniu. 

 

XI.    WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY 

a)   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 
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b)   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 

spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki 

pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień 

umowy. 

c)  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy, w przypadku wystąpienia 

czynników uniemożliwiających bądź zagrażających prawidłowej realizacji projektu, a 

niemożliwych do przewidzenia na etapie składania zapytania ofertowego. 

d)   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy: 

 i) w przypadku zwiększenia ilości uczestników, co może być spowodowane prowadzoną 

rekrutacją 

ii) w przypadku zmniejszenia ilości uczestników, co może być spowodowane przypadkami 

losowymi uniemożliwiającymi udziału w szkoleniu np. w szczególności choroby uczestnika 

projektu skierowanego na szkolenie 

e)   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy, w przypadku gdy wynikną 

rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez strony. 

f) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany treści umowy jeżeli zmiana nie prowadzi 

do zmiany charakteru umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie, 

g)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku przerwania, zawieszenia lub prowadzenia zajęć niezgodnie z 

programem, harmonogramem i ustaleniami stron umowy. 

h)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy/czyni w zakresie prawidłowości 

wykonywania ustaleń niniejszej umowy, w szczególności w zakresie prawidłowego 

wykonywania postanowień. 

i)   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w innych niż wymienione powyżej 

przypadkach za obopólnym porozumieniem Stron. 

 

XII.  INFORMACJĘ O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH, o których mowa w pkt 8 

lit. h podrozdziału 6.5  „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 

Zamawiający udzieli Wykonawcy/czyni wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności,  

w okresie do końca projektu (czyli do 31.12.2018r.), przewidzianych w zapytaniu ofertowym 

zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług. Oznacza to, np. możliwość 

zorganizowania w późniejszym okresie  trwania projektu szkolenia opisanego w tym zapytaniu 

ofertowym, dla nowo przyjętych beneficjentów oraz oznacza też możliwość zwiększenia ilości 

uczestników opisanego w zapytaniu ofertowym szkolenia, jeśli do czasu podpisania umowy 
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zgłoszą się nowi beneficjenci projektu zainteresowani udziałem w przewidzianym w zapytaniu 

ofertowym szkoleniu. 

  

XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

1. W nn. postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) o środkach ochrony prawnej 

przysługujących Oferentowi/tce/Wykonawcy/czyni w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy 

zawarte w kodeksie cywilnym. 

 

 

 

17.08.2018  

Justyna Makowska 

Koordynator projektu 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NR 2/08/2018 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
Nazwa (firma) Wykonawcy 

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

Siedziba i adres Wykonawcy 

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

NIP  ............................................ 

Tel.  ............................................ 

Fax* ............................................ 

E-mail* .......................................*(na który należy kierować wszelką korespondencję) 

 

Fundacja Spe Salvi 

Ul. Warszawska 50 

15-077 Białystok 
(Zamawiający) 

 

 

 W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu 

przygotowującego do pracy w zawodzie księgowego - nauka księgowość od podstaw wspomagana 

komputerem, dla jednej osoby w ramach projektu  pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, 

Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, oświadczamy, że zapoznaliśmy się z 

Zapytaniem ofertowym i akceptujemy w całości wszystkie warunki w nim zawarte. 

1.   Składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym, 

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach cenowych: 

 

Nazwa kursu/szkolenia Cena szkolenia 

brutto 

(za 1 uczestnika) 

Ilość godzin 

szkolenia 

Cena za 1h 

szkolenia 

(Cof) 

a b c=a:b 

Kurs księgowości od podstaw 

wspomaganej komputerem  – usługa 

zgodna z opisem zamówienia w 

zapytaniu ofertowym 2/08/2018 

………………………

……………..PLN 

Słownie: 

………………PLN 

  ………. ……………………

……PLN 

Słownie  

…………. PLN 
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Oświadczam, że: 

1.     Jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 

działalności/usługi, posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2.  Zapoznałem/-am się i akceptuję warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do 

tego zapytania. 

3.  Uzyskałem/-am wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

4.  Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją powyższego 

zamówienia. 

5.  W przypadku uzyskania zamówienia zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6.  Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie 

oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i 

technicznych, przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli. 

7.  Jestem związany/a ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

8.  Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że dane w 

ofercie oraz załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień 

otwarcia ofert. 

9.        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na organizację i przeprowadzenie 

kursów zawodowych dla uczestników projektu „Pomocna Dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym” (podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest 

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 (RODO) (Dziennik 

Urzędowy UE L 119) 
 

     …………………………………  

(miejscowość, data) 

 

 

 

                                                  …………………………   

  (podpis Oferenta/ki) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego NR 2/08/2018 

 

 

 

 

……………..…………………………………………….. 

  Pieczęć/Nazwa Oferenta/ki 

  

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
  

  

Wykaz wykonanych usług szkoleniowych w zakresie szkolenia przygotowującego do pracy w 

księgowości – nauka księgowości od podstaw wspomagana komputerem w okresie ostatnich 

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

krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności)1.: 

  

Lp. Nazwa kursu Czas realizacji od-do Liczba przeszkolonych osób 

1.   

  

    

2.   

  

    

  

  

  

 

………………………………….  

(miejscowość,  data)    

 

…………………………………... 

(podpis Oferenta/tki) 

                                                           
1 Zgodnie z rozdziałem V punktem 2 zapytania ofertowego należy przedstawić, że zrealizowano co najmniej jedną 

usługę szkoleniową dotyczącą kursu przygotowującego do pracy w księgowości od podstaw wspomaganej 

komputerem..  
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego NR 2/08/2018 

 

 

 

……………..…………………………………………….. 

  Pieczęć/Nazwa Oferenta/ki 

 

 OŚWIADCZENIE  

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  

Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym (Liderem 

projektu) oraz Partnerem projektu, w tym w szczególności: 

1)      Nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

2)      Nie posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3)      Nie pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4)      Nie pozostaje 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. 

  

 

………………………………….  

(miejscowość,  data)    

 

…………………………………... 

(podpis Oferenta/tki) 
 

 

 


