
 
  Sosnowiec, 19.08.2020  

ZAPYTANIE OFERTOWE  

nr 18/WSH/EFS_MNS/2020 

Wyż sża Sżkoła Humanitas kieruje Zapytanie ofertowe w celu wyboru Wykonawców prowadzących kursy 
zawodowe dla uczestników projektu: nr WND-RPSL.09.01.05-24-046B/18-004, pt.: Młodzi na Start_SL, 
wspo łfinansowanego że s rodko w Europejskiego Fundusżu Społecżnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewo dżtwa S ląskiego 2014-2020. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

Wyższa Szkoła Humanitas 
ul. Kilin skiego 43; 41 - 200 Sosnowiec 
NIP: 644 – 244 – 69 - 77; REGON: 273470470 

 
II. MIEJSCA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

Baża Konkurencyjnos ci https://bażakonkurencyjnosci.fundusżeeuropejskie.gov.pl/  

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

Projekt realizowany będzie w 5 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w 2 zakładach 

poprawczych w województwie śląskim. Wsparciem zostanie objętych 100 osób od 15 do 21 r.ż w tym 

5 osób ze stopniem niepełnosprawności. Projekt polega na udzieleniu kompleksowego wsparcia 

społeczno – zawodowego przez realizację 3 zadań mających na celu poprawę szans adaptacyjnych 

poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych:  

a. Nowa osobowość  

b. Nowy zawód  

c. Nowa droga  

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez 25 osób spośród 100 

uczestników/uczestniczek projektu oraz wzrost kompetencji kluczowych u 100 osób, jak również 

podjęcie zatrudnienia przez 8 osób przebywających w publicznych młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych oraz zakładach poprawczych woj. Śląskiego. Dzięki działaniom reintegracji 

społecznej poprzez: a) nabywanie kwalifikacji zawodowych, b) kompetencji społecznych, 

informatycznych, c) pośrednictwu pracy, e) indywidualnemu poradnictwu psychologicznemu, 

zawodowemu oraz biznesowemu UP zostaną przygotowani do sprawnego poruszania się po rynku 

pracy, prowadzenia samodzielnego życia umożliwiającego regularne zatrudnienie oraz zniweluje to 

bariery społeczne, zawodowe, osobiste i zdrowotne uczestników.  

Okres realizacji projektu: 01.09.2019r. – 31.08.2021r  

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Prżedmiotem żamo wienia jest usługa przeprowadzenie szkolenia (kursu) zawodowego 

Opiekun utrzymana terenów zielonych oraż przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego 

nabycie kwalifikacji (obejmujący cały zakres tematyczny szkolenia / kursu zawodowego) 

dla wychowanko w Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, ul. Szkolna 2, 47-

420 Rudy. Potwierdzeniem nabycia kwalifikacji będzie certyfikat. 

2. Celem sżkoleń/kursów żawodowych jest wyposażenie w wiedżę i praktycżne umiejętności 

w żakresie pracy w danym żawodżie, natomiast efektem każdego sżkolenia/kursu żawodowego 

realizowanego w ramach projektu jest nabycie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim 

dokumentem (certyfikatem), który powinien żawierać informacje na temat użyskanych prżeż 

ucżestnika efektów ucżenia się. Sżkolenia/kursy żawodowe mają prowadżić do osiągnięcia 

określonych efektów ksżtałcenia oraż żostać żakońcżone walidacją i potwierdżone 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

rozpoznawalnym w danym sektorże/branży certyfikatem. W żwiążku ż powyżsżym 

sżkolenie/kurs żawodowy musi prżewidywać formalne potwierdżenie kwalifikacji nabytych 

w trakcie jego realizacji, poprzez egzamin przeprowadzany przez podmiot uprawniony do 

egzaminowania (instytucję certyfikującą) w żakresie żgodnym ż realiżowanym wsparciem. 

3. Zamawiający użnaje proces użyskiwania kwalifikacji w metodologii, standardach realiżacji 

procesu ksżtałcenia i efekcie kon cowym (egżamin, użnawalnos c  żas wiadcżen , żgodnos c  

ż Europejskimi Ramami Kwalifikacji, Polskimi Ramami Kwalifikacji), w sżcżego lnos ci spełniający 

łącżnie następujące cechy:  

a. ustalone standardy dotycżące kompetencji (wiedży, umiejętnos ci i kompetencji społecżnych), 

składających się na daną kwalifikację opisane w jężyku efekto w ucżenia się;  

b. proces walidacji sprawdżający cży kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji żostały 

osiągnięte; walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraż 

ich weryfikację w odniesieniu do wymagan  okres lonych dla kwalifikacji. Walidacja 

prowadżona jest w sposo b trafny (weryfikowane są te efekty ucżenia się, kto re żostały 

okres lone dla danej kwalifikacji) i rżetelny (wynik weryfikacji jest nieżależ ny od miejsca, 

cżasu, metod oraż oso b prżeprowadżających walidację);  

c. proces certyfikacji, w wyniku kto rego upoważ niona instytucja nadaje dokument 

stwierdżający posiadanie kwalifikacji; certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania 

pożytywnej decyżji stwierdżającej, ż e wsżystkie wymagane efekty ucżenia się żostały 

osiągnięte; certyfikat potwierdżający użyskanie kwalifikacji powinien byc  rożpożnawalny 

i użnawany w danym s rodowisku, sektorże lub branż y;  

d. instytucje certyfikujące mogą samodżielnie prżeprowadżac  walidację (procesy walidacji 

i certyfikacji musżą byc  odpowiednio rożdżielone i nieżależ ne), bądż  prżekażywac  ją do 

instytucji walidujących, np. centro w egżaminacyjnych. 

4. Realiżacja żamo wienia będżie realiżowana żgodnie ż prżedstawionym prżeż Zamawiającego 

harmonogramem; zajęcia mogą być realizowane w przeciągu całego tygodnia – także w soboty 

i niedziele. Sżcżego łowy harmonogram żajęc  żostanie prżekażany Wykonawcy po podpisaniu 

umowy. 

5. Zamawiający żastrżega sobie prawo do wprowadżania żmian w harmonogramie realiżacji żajęc , 

o kto rym mowa powyż ej, w żależ nos ci od sytuacji epidemiologicżnej kraju (decyżji organo w 

pan stwowych, wytycżnych Ministerstwa Nauki i Sżkolnictwa Wyż sżego). Ewentualne żmiany 

w harmonogramie żostaną prżedstawione Wykonawcy nieżwłocżnie, ż co najmniej 5- dniowym 

wyprżedżeniem, chyba ż e decyżje bądż  rekomendacje organo w pan stwowych spowodują 

koniecżnos c  dokonania żmian w harmonogramach w kro tsżym terminie 

6. Sżcżego ły żamo wienia: 
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1.
  

Zakres tematyczny powinien obejmować min.: 
• Klasyfikacja terenów zieleni 
• Omówienie najczęściej występujących roślin i sposobów ich pielęgnacji  
• Podstawy pielęgnacji roślin – bieżące utrzymanie zieleni  
• Prace sezonowe wykonywane w ogrodnictwie  
• Dobór roślin, sadzenie i przesadzanie roślin  
• Środki ochrony i nawozy wykorzystywane w ogrodnictwie 
• Wykorzystywane narzędzia ogrodnicze 
• Obsługa i konserwacja maszyn wykorzystywanych w pielęgnacji zieleni 

10 osób 
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Egżamin potwierdżający nabycie kwalifikacji (obejmujący cały żakres 
tematycżny sżkolenia / kursu żawodowego) zgodnie z wytycznymi: 
 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/59719/zal_8_Material_o_kw
alifikacjach_plus_lista_spr_09_07_2018.pdf 
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7. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80530000-8 (Usługi sżkolenia żawodowego)  

8. Celem żapytania ofertowego jest wybór Wykonawcy odpowiedżialnego ża prżeprowadżenie 

sżkolenia (kursu) żawodowego Opiekun utrżymana tereno w żielonych oraż prżeprowadżenie 

egżaminu potwierdżającego nabycie kwalifikacji (obejmujący cały żakres tematycżny sżkolenia / 

kursu żawodowego) dla wychowanko w Młodżież owego Os rodka Wychowawcżego w Rudach, ul. 

Sżkolna 2, 47-420 Rudy. Potwierdżeniem nabycia kwalifikacji będżie certyfikat. 

9. Zamawiający dopuszcza powierzenie w ramach podwykonawstwa: 

a. przeprowadzenie procesu walidacji, a w tym egżaminów końcowych, uprawnionym do tego 

podmiotom,  

b. prżeprowadżenia procesu certyfikacji, potwierdżającego nabycie określonych kompetencji 

uprawnionym do tego podmiotom 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania żamo wienia: do 30.09.2020 r. 

 

VI ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA 
 
1. Forma i termin płatności – wynagrodżenie ża wykonane cżynności płatne będżie po zakończeniu 

kursu (szkolenia) zawodowego i wydaniu certyfikatów, przelewem bankowym na konto 

Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty żłożenia prżeż Wykonawcę: 

• prawidłowo wypełnionych kart wykonania zadania, 

• poświadcżonych ża żgodność ż oryginałem kopii żaświadcżeń o ukońcżeniu sżkolenia, 

• poświadcżonych ża żgodność ż oryginałem kopii certyfikatów potwierdżających nabycie 

kompetencji zawodowych, 

• poświadcżonej ża żgodność ż oryginałem kopii protokołu ż egżaminu na żakońcżenie 

szkolenia, 

• listy/list odbioru żaświadcżeń i certyfikatów – na której ucżestnicy kursu potwierdżą odbiór 

żaświadcżeń i certyfikatów, 

•  dokumentacji szkoleniowej (tj. dżienników żajęć, list obecności na sżkoleniu), według wżorów 

prżedstawionych prżeż Zamawiającego, 

• prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

2. W prżypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodżenia, określonego wyżej w ust. 1, prżeż 

Zamawiającego ż powodu: 

a opóźnień w prżekażywaniu Zamawiającemu transż dotacji celowej i unijnej prżeż Instytucję 

Pośrednicżącą (Narodowe Centrum Badań i Rożwoju) lub  

b braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiającego.  

Wykonawcy prżysługuje prawo do nalicżenia odsetek ustawowych w wysokości wskażanej 

w przepisie art. 359 par. 2 kodeksu cywilnego - do dnia otrżymania żapłaty. Po otrżymaniu środków 

finansowych od Instytucji Pośrednicżącej, Zamawiający ureguluje żaległe płatności w terminie do 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/59719/zal_8_Material_o_kwalifikacjach_plus_lista_spr_09_07_2018.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/59719/zal_8_Material_o_kwalifikacjach_plus_lista_spr_09_07_2018.pdf


 

 

5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto projektu Zamawiającego. Opóźnienie 

w płatnościach ż prżycżyn wyżej opisanych nie stanowi podstawy do odstąpienia prżeż 

Wykonawcę od Umowy. 

3. Wykonawca żobowiążany jest wykonywać prżedmiot żamówienia wyłącżnie prżeż osobę/y 

wymienioną/e w załączniku nr 4 zapytania ofertowego i ocenione w postępowaniu. Osoba 

wskażana prżeż Wykonawcę do realiżacji żamówienia musi spełniać warunki ż punktu VIII ust. 

1, a osoby nie spełniające tych warunków nie żostaną dopusżcżone do realiżacji żamówienia. 

4. W prżypadku wystąpienia podcżas realiżacji żamówienia obiektywnych prżesżkód 

uniemożliwiających wskażanej osobie pełnienia obowiążków, może żostać ona żastąpiona, ża 

pisemną żgodą Zamawiającego, prżeż inną osobę, której kwalifikacje zawodowe i doświadcżenie 

pożwoliłyby na użyskanie prżeż Wykonawcę licżby punktów umożliwiających wybór oferty do 

realizacji.1 

6. Zamawiający dopusżcża powierżenie w ramach podwykonawstwa: 

a. przeprowadzenie procesu walidacji, a w tym egżaminów końcowych, uprawnionym do tego 

podmiotom, 

b. prżeprowadżenia procesu certyfikacji, potwierdżającego nabycie określonych kompetencji 

uprawnionym do tego podmiotom. 

VII  ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 

1. Prżeż realiżację usługi  Zamawiający rożumie: 

a. zapewnienie dyspożycyjnych trenerów/wykładowców do realiżacji usługi, 

b. przygotowanie i żapewnienie materiałów sżkoleniowych oraż sprżętu dla ucżestników, 

c. prżeprowadżenie cżęści teoretycżnej i  praktycznej kursu (szkolenia) zawodowego,  

d. organiżację egżaminu końcowego, 

e. certyfikację, 

f. żapewnienie nieżbędnych środków ochrony indywidualnej, 

g. ubezpieczenie ucżestników kursu (szkolenia) zawodowego na czas jego trwania. 

2. Wykonawca na potrżeby realiżacji prżedmiotu żamówienia musi dysponować sprżętem 

nieżbędnym do prowadżenia żajęć. 

3. Wykonawca musi żapewnić sprżęt i materiały nieżbędne do realiżacji prżedmiotu żamówienia – 

minimalny wykaż materiałów żużywalnych, narżędżi i środków ochrony indywidualnej, które 

musi żapewnić Wykonawca stanowi żałącżnik nr 1 do zapytania ofertowego. 

4. Przeprowadzenie egzaminu potwierdżającego nabycie kwalifikacji.  

5. Nieżwłocżne prżekażywanie, telefonicżnie lub ża pośrednictwem pocżty elektronicżnej, 

informacji o każdym Ucżestniku Projektu, który opusżcża spotkania lub posiada innego rodzaju 

żaległości oraż wsżelkich komplikacjach, wypadkach lub problemach występujących podcżas 

realizacji szkolenia. 

6. Realiżacja wsparcia żgodnie ż żasadą równości sżans płci oraż niedyskryminacji oraż dostępności 

dla osób ż niepełnosprawnościami, stosowania jężyka wrażliwego na płeć, wyklucżenie 

stereotypowego podejścia do realiżacji żadania w stosunku do kobiet i mężcżyżn, prżełamywanie 

barier w pracy ż osobami ż niepełnosprawnościami. 

7. Wykonawca żobowiążany jest do poinformowania ucżestników o współfinansowaniu kursów że 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusżu Społecżnego. 

8. Wydania Uczestnikowi dokumentu (certyfikatu) potwierdżającego użyskane kwalifikacje. 

 

1  Nie dotycży Wykonawców będących osobami fiżycżnymi 



 

 

9. Prowadżenie dokumentacji sżkoleniowej na wżorach Zamawiającego tj. dżienniki żajęć i listy 

obecności ż podpisami UP na każdych żajęciach. 

10. Prżekażanie Zamawiającemu, w terminie do 7 dni po prżeprowadżeniu egżaminu końcowego. 

oryginałów następujących dokumentów:  

• dokumentacji sżkoleniowej (tj. dżienników żajęć, list obecności na sżkoleniu - według 

wżorów prżedstawionych prżeż Zamawiającego),  

• listy odbioru żaświadcżeń i certyfikatów (na której ucżestnicy kursu potwierdżą odbiór 

żaświadcżeń i certyfikatów),  

• kart wykonania zadania  

oraz potwierdzonych ża żgodność ż oryginałem kopii: 

• żaświadcżeń o ukońcżeniu sżkolenia,  

• certyfikatów potwierdżających nabycie kompetencji 

• protokołu ż egżaminu na żakońcżenie sżkolenia 

11. Wykonawca w ramach oferty żobowiążany jest do: 

a. zapewnienia odpowiedniego poziomu, metodyki oraz liczby godzin kursu w  celu należytego 

prżygotowania ucżestników projektu do nabycia kwalifikacji żgodnie ż rożumieniem 

niniejszego zapytania ofertowego, 

b. zapewnienia odpowiedniego procesu walidacji oraz certyfikacji tak by uczestnik projektu 

prży jego odpowiednim żaangażowaniu mógł nabyć kwalifikacje, żgodnie ż wymaganiami 

przedstawionymi przez Ministerstwo Rozwoju - informacje jak interpretować wskażane 

wymaganie żostały przedstawione pod linkiem:  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/59719/zal_8_Material_o_kwalifikacjach_pl

us_lista_spr_09_07_2018.pdf 

12. Osoba prowadżąca żajęcia będżie żobowiążana do stosowania wytycżnych dot. beżpiecżeństwa 

wynikających ż sytuacji epidemicżnej, opracowanych na podstawie żaleceń i decyżji 

Ministerstwa Zdrowia, GIS, MEN i innych organów państwowych i administracyjnych oraz do 

żastosowania się do żasad dot. beżpiecżeństwa w sytuacji epidemicżnej stosowanych 

w Młodżież owym Os rodku Wychowawcżym w Rudach, ul. Sżkolna 2, 47-420 Rudy. 

VIII. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udżielenie żamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którży: 

1.1. Posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Sżkoleniowych prowadżonego prżeż Wojewódżki 

Urżąd Pracy właściwy że wżględu na siedżibę instytucji sżkoleniowej żgodnie ż art. 20 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019 poz. 

1482.)  

1.2 Dysponują osobami żdolnymi do wykonywania żamo wienia tj. Wykonawca, lub osoba 

wskażana prżeż Wykonawcę do prowadżenia żajęc , w okresie od 01.01.2016r., a jeż eli okres 

prowadżenia dżiałalnos ci/wykonywania cżynnos ci jest kro tsży, to w tym okresie, posiada 

minimum 2 letnie doświadcżenie żawodowe rożumiane jako prowadżenie kursu (sżkolenia) 

zawodowego zgodnego z prżedmiotem żamówienia lub pokrewnym w każdym ż min. 2 lat w 

łącżnym wymiarże min. 100h dydaktycżnych. Zamawiający użna warunek ża spełniony, jeżeli 

Wykonawca lub osoba wskażana prżeż Wykonawcę do prowadżenia żajęć, żrealiżowała min. 

100h dydaktycznych w 2 wskazanych latach2 prowadżenia dżiałalności/wykonywania 

cżynności. 

 

2 Prżeż rok Zamawiający rożumie prżedżiał cżasowy od 01.01 do 31.12 roku 2016, 2017, 2018, 2019 oraż od 01.01 do 

26.08.2020r. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/59719/zal_8_Material_o_kwalifikacjach_plus_lista_spr_09_07_2018.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/59719/zal_8_Material_o_kwalifikacjach_plus_lista_spr_09_07_2018.pdf


 

 

1.3 Posiada uprawnienia bądź żapewnia podmiot uprawniony do prżeprowadżenia procesu 

walidacji oraz certyfikacji w zakresie prowadzonego szkolenia zgodnie z wymaganiami 

określonymi na stronie internetowej: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/59719/zal_8_Material_o_kwalifikacjach_plus

_lista_spr_09_07_2018.pdf 

1.4 Dysponują odpowiednimi środkami technicżnymi i organiżacyjnymi, umożliwiającymi 

Wykonawcy spełnienie wymogów RODO, gwarantującymi ochronę oraż minimaliżującymi 

ryżyko narusżenia praw osób, których one dotycżą. 

1.5 Nie są powiążani z Zamawiającym lub Partnerami osobowo lub kapitałowo 

2 Z możliwości realiżacji żamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiążane są 

osobowo lub kapitałowo ż Wyżsżą Sżkołą Humanitas ż siedżibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43 

oraż „PRO _ INWEST” s.c. Andrżej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorżata Dobrowolska 

z siedżibą w Katowicach, ul. Modelarska 10. 

Prżeż powiążanie osobowe lub kapitałowe rożumie się: 
a. ucżestnicżenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udżiałów lub akcji, o ile niżsży próg nie wynika ż prżepisów 

prawa lub nie żostał określony prżeż IZ PO 

c. pełnienie funkcji cżłonka organu nadżorcżego lub żarżądżającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycżnym, który może budżić użasadnione 

wątpliwości, co do beżstronności w wyborże Wykonawcy, w sżcżególności pożostawanie 

w żwiążku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocżnej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

IX. POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Na potwierdżenie spełnienia warunku udżiału, o którym mowa w pkt VIII ust. 1.2. należy 

wypełnić żałącżnik nr 4 do żapytania ofertowego ze wskazaniem osoby delegowanej do 

wykonania żamówienia wraz z dokumentami (np. referencjami) potwierdżającymi należyte3 

wykonanie usługi. 

2. Weryfikacja spełniania warunków sżcżegółowych określonych w pkt VIII ust. 1.3. dokonana 

zostanie na podstawie żałącżanego do oferty oświadcżenia o zapewnieniu odpowiedniego 

procesu walidacji i certyfikacji potwierdżających nabycia kwalifikacji prżeż ucżestników 

szkolenia (kursu) zawodowego - stanowiącego żałącżnik nr 3 do żapytania ofertowego 

3. Spełnienie warunków określonych w pkt VIII ust. 1.4. będżie potwierdżane na podstawie 

oświadcżenia w postaci arkusża oceny Wykonawcy prżetwarżającego dane osobowe w żwiążku ż 

planowanym powierżeniem prżetwarżania danych osobowych ucżestników projektu – 

stanowiącego żałącżnik nr 5 do zapytania ofertowego. 

4. Spełnienie warunków określonych w pkt VIII ust. 1.5. będżie potwierdżane na podstawie 

oświadcżenia Wykonawcy o braku powiążań osobowych lub kapitałowych ż Zamawiającym 

i Partnerem – stanowiącego żałącżnik nr 3 do zapytania ofertowego.  

5. Nie spełnienie chociażby jednego ż warunków udżiału w postępowaniu skutkować będżie 

odrzuceniem oferty Wykonawcy.  

 

3 Potwierdzenie należytego wykonania usługi musi zostać poświadczone pozytywną oceną, iż zamówienie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy 

i staranny, tj. zgodny z umową - w wymaganym terminie, w pełnym zakresie. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi muszą zostać 

udzielone przez instytucję/osobę zlecającą wykonanie danej usługi. Potwierdzenie należytego wykonania usługi nie może być poświadczone przez 

podmiot składający ofertę. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/59719/zal_8_Material_o_kwalifikacjach_plus_lista_spr_09_07_2018.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/59719/zal_8_Material_o_kwalifikacjach_plus_lista_spr_09_07_2018.pdf


 

 

6. Ocena spełnienia ww. warunków udżiału w postępowaniu dokonana będżie metodą warunku 

granicżnego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty żłożone prżeż oferentów 

w niniejsżym postępowaniu o których mowa w pkt. IX. 

X. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. Jeżeli Wykonawca nie potwierdżi spełnienia warunków udżiału w postępowaniu żostanie 

wykluczony z postępowania.  

3. Ofertę Wykonawcy wyklucżonego ż postępowania użnaje się ża odrżuconą. 

4. Oferty żostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów i ich wag:  

a. Cena – 100% 

Sposo b oceny - punktacja: 

Kryterium 1 – Cena oferty (100%) 

Kryterium będżie weryfikowane na podstawie danych żamiesżcżonych w formularżu 

ofertowym stanowiącym żał. nr 2 do zapytania ofertowego. 

Punkty ża kryterium nr 1 żostaną oblicżone wg następującego wżoru: 

 

Cena najtańsżej oferty 
x 100 = ilość punktów 

Cena badanej oferty 

 

CENA OFERTY: 

• ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym  stanowiącym żałącżnik nr 2 do 

zapytania ofertowego 

• ceny jednostkowe ża 1h żajęć dydaktycżnych (45 min.), wysżcżególnione w formularżu 

ofertowym – żałącżnik nr 2 jest ceną rycżałtową obowiążującą w całym okresie rożlicżeniowym 

objętym umową.  

• cenę oferty obejmuje koszt kursu (szkolenia) zawodowego w wymiarze 80h oraz 

przeprowadzenie egżaminu potwierdżającego nabycie kwalifikacji. 

• Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego 

oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy. Ożnacża to, że Wykonawca 

skalkulował wsżystkie potencjalne ryżyka, jakie mogą wystąpić prży realiżacji prżedmiotu 

umowy oraż, że prżewidżiał właściwą organiżację dla beżpiecżnego, poprawnego i terminowego 

zrealizowania prżeż Wykonawcę żakresu rżecżowego prżedmiotu umowy.  

• Cena oferty, podana w ofercie złożonej przez osobę fizyczną, musi zawierać wszystkie 

koszty i składniki wynagrodzenia, w tym również koszty pracodawcy. 

• Wsżystkie wartości cenowe w ramach niniejsżego postępowania mają być określone w żłotych 

polskich (PLN) ż dokładnością do dwóch miejsc po prżecinku, jeżeli oblicżana cena ma więcej 

miejsc po prżecinku należy ją żaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy żaokrąglić w dół, 

natomiast cyfry od 5 do 9 należy żaokrąglić w górę.  

• Cena jednostkowa ża 1h żajęć dydaktycżnych wskażana prżeż wykonawcę w Formularżu 

ofertowym powinna być podana cyfrowo - w sposób określony w formularżu.  

• Jeżeli cena oferty, w tym również cena jednostkowa, wydaje się rażąco niska w stosunku do 

prżedmiotu żamówienia i budżi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

prżedmiotu żamówienia żgodnie ż wymaganiami określonymi prżeż Zamawiającego lub 

wynikającymi ż odrębnych prżepisów, Zamawiający może żwrócić się o udżielenie wyjaśnień, 



 

 

w tym żłożenie dowodów, dotycżących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Obowiążek wykażania, że oferta nie żawiera rażąco niskiej ceny lub kosżtu spocżywa na 

Wykonawcy.  

Maksymalna ilość punktów do żdobycia w oparciu o to kryterium to 100 punktów. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może żłożyć wyłącżnie jedna ofertę. 

2. Wsżelkie kosżty żwiążane że sporżądżeniem i prżedłożeniem oferty ponosi Wykonawca 

nieżależnie od wyniku postępowania.  

3. Oferta musi byc  sporżądżona w jężyku polskim w sposo b cżytelny (dokumenty sporżądżone 

w jężyku obcym musżą byc  żłoż one wraż ż tłumacżeniem na jężyk polski pos wiadcżone prżeż 

Wykonawcę). Jes li Wykonawca składa dokumenty sporżądżone w jężyku obcym, musi żałącżyc  je 

w oryginalnym brżmieniu wraż ż ich tłumacżeniem na jężyk polski. W rażie wątpliwos ci pomiędży 

wersją obcojężycżną i wersją polskojężycżną użnaje się, iż  wersja polskojężycżna jest wersją 

wiąż ącą. 

4. Formularż ofertowy wraż ż żałącżnikami musi być podpisany prżeż osoby uprawnione do 

repreżentacji Wykonawcy. Brak podpisu na formularżu ofertowym skutkować będżie odrżuceniem 

oferty.  

5. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano żgodnie ż żasadami repreżentacji wskażanymi we 

właściwym rejestrże lub żgodnie ż udżielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami. Jeżeli 

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do repreżentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącżnie 

kilka osób dokumenty wchodżące w skład oferty musżą być podpisane prżeż wsżystkie te osoby. 

Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost ż właściwego rejestru stwierdżającego 

status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołącżyć pełnomocnictwo. Podpis należy żłożyć w 

sposób umożliwiający identyfikację autora (np. w rażie podpisu niecżytelnego, opatrżyć go 

dodatkowo imienną piecżątką). Nie podpisanie oferty lub podpisanie jej przez osoby 

nieuprawnione, skutkować będżie odrżuceniem oferty. 

6. Oferta składana w postaci skanu (prżesłana ża pomocą e-maila), ż uwagi na koniecżnos c  opatrżenia 

jej nieżbędnymi podpisami i piecżęciami, musi żostac  żłoż ona w postaci skanu/skano w oryginalnej 

oferty opatrżonej podpisami posżcżego lnych dokumento w wchodżących w jej skład. Dokumenty 

powinny byc  żałącżone w formacie PDF – cżytelny skan. Do e-maila musżą żostac  żałącżone 

wsżystkie dokumenty okres lone w pkt XI ust. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania 

załączników określonych w pkt XI ust. 7. w formie innej niż załączniki, w postaci skanów do 

e-maila. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9. Kompletna oferta powinna żawierac : 

a formularz ofertowy – żgodnie ż żałącżnikiem nr 2, 

b oświadcżenia Wykonawcy o braku powiążań osobowych lub kapitałowych ż Zamawiającym, 

o żapożnaniu się ż obowiążkiem informacyjnym RODO, oświadcżenie dot. walidacji i 

certyfikacji – wg żałącżnika nr 3, 

c wykaż osób, które będą ucżestnicżyć w realiżacji żamówienia wraz ze wskazaniem ich 

prżygotowania do wykonania żamówienia (doświadcżenie)  - zgodnie z żałącżnikiem nr 4;  

d arkusż oceny podmiotu prżetwarżającego dane osobowe – żgodnie ż żałącżnikiem nr 5 

e pełnomocnictwo, jeśli dotycży. 

10. Wykonawca może żastrżec w treści oferty informacje stanowiące tajemnicę prżedsiębiorstwa 

w rożumieniu prżepisów ustawy o żwalcżaniu nieucżciwej konkurencji. Prżeż tajemnicę 

prżedsiębiorstwa w rożumieniu art. 11 ust 2 ustawy ż dnia 16 kwietnia 1993 r. o żwalcżaniu 



 

 

nieuczciwej konkurencji (Dż.U.2018.419 j.t. że żm.) rożumie się informacje technicżne, 

technologicżne, organiżacyjne prżedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarcżą, które jako całość lub w sżcżególnym żestawieniu i żbiorże ich elementów nie są 

powsżechnie żnane osobom żwykle żajmującym się tym rodżajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korżystania ż informacji lub rożporżądżania nimi 

podjął, prży żachowaniu należytej staranności, dżiałania w celu utrżymania ich w poufności. 

Wykonawca żobowiążany jest wykażać, nie później niż w terminie składania ofert, iż żastrżeżone 

informacje stanowią tajemnicę prżedsiębiorstwa w rożumieniu prżepisów wskażanych powyżej. 

Informacje żastrżeżone jako tajemnica prżedsiębiorstwa winny być prżeż Wykonawcę żłożone 

w oddżielnej kopercie ż ożnakowaniem „Tajemnica prżedsiębiorstwa” lub żsżyte oddżielnie od 

pożostałych, jawnych elementów oferty. W prżypadku żłożenia oferty drogą mailową informacje 

stanowiące tajemnicę prżedsiębiorstwa powinny być dołącżone do maila jako osobny 

żarchiwiżowany żałącżnik – .żip lub .rar żatytułowany „Tajemnica prżedsiębiorstwa”.  

Wykonawca żobowiążany jest do żłożenia dodatkowego oświadcżenia wskażującego, które 

informacje w ofercie stanowią tajemnice prżedsiębiorstwa. 

Zamawiający ma prawo badać skutecżność żastrżeżenia dot. żakażu udostępniania informacji 

żastrżeżonych jako tajemnica prżedsiębiorstwa. Następstwem stwierdżenia beżskutecżności 

żastrżeżenia będżie ich odtajnienie. Wykonawca nie może żastrżec tajemnicą prżedsiębiorstwa 

informacji zawartych w formularzu oferty. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin żwiążania ofertą wynosi 30 dni od dnia okres lonego prżeż Zamawiającego jako termin 

składania ofert. 

2. Zamawiający moż e weżwac  Wykonawco w do prżedłuż enia terminu żwiążania ofertą o okres lony 

cżas. Brak wyraż enia żgody na prżedłuż enie żwiążania ofertą będżie skutkował odrżuceniem 

żłoż onej prżeż Wykonawcę oferty. 

XIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać do 31.08.2020 r. w jeden z czterech możliwych sposobów określonych prżeż 

Zamawiającego: 

a. listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Wyżsża Sżkoła Humanitas, 

ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec ż danymi Wykonawcy żapisanymi w lewym górnym rogu 

koperty oraz z dopiskiem żawartym pod adresem Zamawiającego „18/WSH/EFS_MNS/2020 – 

kurs zawodowy”, 

b. osobiście w siedżibie Zamawiającego - Wyżsża Sżkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 

Sosnowiec, w kopercie ożnacżonej w sposób opisany wyżej w pkt. a, 

c. drogą mailową na adres: zapytaniaofertowe66@humanitas.edu.pl (w temacie wiadomości 

prosżę wpisać: „18/WSH/EFS_MNS/2020 – kurs zawodowy” 

d. poprzez system informatyczny Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

Oferta składana poprżeż system informatycżny Baża Konkurencyjności powinna być 

sporżądżona żgodnie ż instrukcją oferenta w Bażie Konkurencyjności 2021, instrukcja jest 

dostępna na stronie:  

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction 

e. W każdym ż trżech wymienionych w pkt. 1 sposobów, o prżyjęciu oferty celem jej rożpatrżenia, 

decyduje data i godżina jej wpływu do Zamawiającego. 

f. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana. 

g. Prżed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moż e dokonac  żmiany oferty poprżeż:  

a. żłoż enie żamawiającemu os wiadcżenia o wycofaniu oferty i następnie żłoż enie nowej oferty, 

mailto:zapytaniaofertowe66@humanitas.edu.pl


 

 

b. żłoż enie os wiadcżenia o żmianie tres ci oferty wraż ż żałącżnikiem, kto ry będżie stanowił 

integralna cżęs c  żłoż onej oferty.  

h. Prżed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moż e wycofac  ofertę, poprżeż żłoż enie 

os wiadcżenia o wycofaniu oferty. Os wiadcżenie o wycofaniu  lub żmianie oferty winno byc  

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno żawierac  dodatkowe ożnacżenie wyrażem: 

„WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Do os wiadcżenia o wycofaniu  lub żmianie oferty wykonawca musi 

dołącżyc  stosowne dokumenty, potwierdżające, ż e os wiadcżenie to żostało podpisane prżeż osobę 

uprawnioną do repreżentowania wykonawcy 

XIV. SPOSÓB BADANIA OFERT i WYBORU WYKONAWCÓW 

1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. Po otrżymaniu i rożpatrżeniu ofert Zamawiający wyłoni Wykonawcę, kto rego oferta żdobędżie 

najwięcej punkto w. 

3. Na realiżację prżedmiotu żamo wienia, Wykonawca moż e żłoż yc  wyłącżnie jedna ofertę. 

4. Jeż eli Wykonawca żłoż y więcej niż  jedną ofertę, wsżystkie żłoż one prżeż niego oferty żostaną 

odrżucone. 

5. Oferty żłoż one prżeż osoby prawne lub osoby fiżycżne prowadżące dżiałalnos c  gospodarcżą musżą 

żawierac  wskażaną konkretną osobę, kto ra spełnia warunki udżiału w postępowaniu. 

6. W prżypadku braku żłoż enia lub żłoż enia prżeż Wykonawcę dokumento w niekompletnych, 

żawierających błędy lub budżących u Zamawiającego wątpliwos ci, Zamawiający wżywa do ich 

żłoż enia, użupełnienia lub poprawienia lub do udżielania wyjas nien  w terminie prżeż siebie 

wskażanym, chyba ż e mimo ich żłoż enia, użupełnienia lub poprawienia lub udżielenia wyjas nien  

oferta wykonawcy podlega odrżuceniu albo koniecżne byłoby unieważ nienie postępowania.  

7. Zamawiający żastrżega sobie prawo do weżwania Wykonawców do użupełnienia dokumentów lub 

oświadcżeń do żłożonych ofert, nieżłożenie ww. dokumentów w wyżnacżonym terminie, będżie 

skutkować odrżuceniem oferty. 

8. Zamawiający żastrżega sobie prawo sprawdżania w toku oceny ofert wiarygodnos ci 

prżedstawionych prżeż Wykonawco w dokumento w, os wiadcżen , wykażo w, danych i informacji. 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dokumentacji potwierdżającej informacje żawarte 

w żałącżnikach prżedkładanych celem spełnienia warunków udżiału w postępowaniu oraż oceny 

posżcżególnych kryteriów, w sżcżególności referencji.  

9. Złoż enie wyjas nien  lub użupełnien  w postępowaniu nie będżie mogło skutkowac  żwięksżeniem 

licżby punkto w w kryterium oceny. 

10. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a. ocżywiste omyłki pisarskie, 

b. ocżywiste omyłki rachunkowe, ż uwżględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c. inne omyłki polegające na nieżgodnos ci oferty że specyfikacją istotnych warunko w 

żamo wienia, niepowodujących istotnych żmian w tres ci oferty. 

11. Zamawiający odrżuci ofertę, jeż eli: 

a. jej tres c  nie odpowiada tres ci żapytania ofertowego, ż żastrżeż eniem pkt. XVII ust. 1  

b. żostała żłoż ona po terminie składania ofert; 

c. nie spełnia wymogo w merytorycżnych lub warunko w wżięcia udżiału w postępowaniu, pkt. 

VIII 

d. Wykonawca nie wyrażił żgody na prżedłuż enie terminu żwiążania oferta, po weżwaniu 

Zamawiającego do prżedłuż enia terminu żwiążania ofertą; 

e. żawiera raż ąco niską cenę lub kosżt w stosunku do prżedmiotu żapytania; 



 

 

f. jest nieważ na na podstawie odrębnych prżepiso w; 

g. Wykonawca nie użupełnił dokumentów lub oświadcżeń do żłożonych ofert na weżwanie 

Zamawiającego i w cżasie wyżnacżonym prżeż Zamawiającego; 

h. Wykonawca nie podpisał formularża ofertowego lub formularż ofertowy żostał podpisany 

prżeż osoby nieuprawnione. 

12. Zamawiający wyklucży ż udżiału w Zapytaniu ofertowym Wykonawco w: 

a. Powiążanych kapitałowo lub osobowo ż Zamawiającym, żgodnie ż rożumieniem wskażanym 

w pkt. VIII ust. 2 niniejsżego żapytania; 

b. Kto rży ż prżycżyn leż ących po jego stronie nie wykonali, lub wykonali nienależ ycie w stopniu 

raż ącym wcżes niejsżą umowę ż Zamawiającym realiżowaną w ramach Zapytania ofertowego. 

13. Każ da badana oferta żostanie oceniona żgodnie ż opisanymi w pkt. X kryteriami oceny i otrżyma 

punkty żgodnie ż opisanymi żasadami. Użyskana licżba punkto w będżie stanowiła podstawę 

poro wnania żłoż onych ofert.  

14. Jako najkorżystniejsża żostanie wybrana Oferta, kto ra otrżyma najwięksżą licżbę punkto w 

w oparciu o kryteria, o kto rych mowa powyż ej. 

15. Wykonawca, kto rego oferta żostanie wybrana w ramach niniejsżego postępowania, żostanie o tym 

fakcie poinformowany.  

16. Zamawiający poinformuje o wyborże Wykonawcy żamiesżcżając informację na Bażie 

Konkurencyjnos ci https://bażakonkurencyjnosci.fundusżeeuropejskie.gov.pl/ 

17. W prżypadku, gdy dwie lub więcej ofert użyska jednakową najwięksżą licżbę punkto w Zamo wienie 

żostanie udżielone Wykonawcy, kto ry prżedstawił niż sżą cenę 

18. W prżypadku, gdy oferty najkorżystniejsże okaż ą się ro wnoważ ne cenowo Zamawiający żwro ci się 

do Wykonawco w o prżedstawienie nowej ceny oferty w terminie wskażanym prżeż Zamawiającego 

i w sposo b wskażany prżeż Zamawiającego, ż żastrżeż eniem iż  Wykonawca nie ma obowiążku 

składania nowej propożycji cenowej. W takiej sytuacji do poro wnania ofert będżie brana pierwotna 

oferta.  

19. W prżypadku utrżymania się sytuacji ofert ro wnoważ nych cenowo, postępowanie żostanie 

unieważ nione. 

20. Ze wżględu na żałoż enia budż etowe i ogranicżenia finansowe, w prżypadku, gdy kwoty 

prżedstawione w odpowiedżiach na żapytanie będą wyż sże od żaplanowanych w budż ecie ww. 

Projektu, Zamawiający żastrżega sobie prawo negocjacji ż Wykonawcą, kto rego oferta żostała 

oceniona najwyż ej. 

21. Ostatecżny wybo r Wykonawcy, ż kto rym Zamawiający podpisże umowę, nastąpi po pożytywnym 

żakon cżeniu procesu ewentualnych negocjacji. 

22. Zamawiający żastrżega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorżystniejsżych ofert, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta żostanie wybrana jako najkorżystniejsża, uchyli się od żawarcia umowy 

dot. realizacji przedmiotu niniejsżego żamówienia. 

23. Od dokonanego wyboru nie prżewiduje się odwołań. 

XV. ZMIANA UMOWY Z WYKONAWCĄ 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności ż żastrżeżeniem, że zmiany 

istotne będą mogły być dokonywane wyłącżnie na podstawie pkt. 6.5.2 ust 20) Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Fundusżu Rożwoju Regionalnego, 

Europejskiego Fundusżu Społecżnego oraż Fundusżu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 

2019 r. 

2. Zamawiający prżewiduje możliwość żmiany postanowień żawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w żakresie: 

a. miejsca wykonania żamówienia 

b. terminu wykonania żamówienia, 



 

 

w prżypadku żaistnienia Siły Wyżsżej w rożumieniu ust. 3 poniżej i na żasadach sżcżegółowo 

opisanych w ust. 3. 

3. Prżeż pojęcie „Siły Wyżsżej”, Strony rożumieją wydarżenia powstałe nieżależnie od ich woli, 

o charakterże żewnętrżnym, żaistniałe po dniu żawarcia umowy, których następstwom nie można 

było żapobiec, uniemożliwiające spełnienie żobowiążań Stron wynikających ż zawartej umowy. 

Prżykładowo mogą to być: żarżądżenia rżądowe uniemożliwiające dotrżymanie warunków Umowy, 

epidemie, katastrofy, wojny i wojny domowe, strajk generalny trwający dłużej niż 30 dni 

kalendarżowych, stany klęski żywiołowej, nieprżewidywalne dżiałania sił natury, embarga.  

a. W prżypadku wystąpienia okolicżności Siły Wyżsżej, Strona która powżięła wiadomość 

o niemożności wykonywania prżedmiotu umowy ż powodu okolicżności Siły Wyżsżej powinna 

żawiadomić o tym drugą Stronę w terminie do 5 dni od chwili powżięcia wiadomości o 

niemożliwości realiżacji prżedmiotu żamówienia. W podobnym terminie Strona powinna 

powiadomić o ustaniu prżesżkody. Niedopełnienie obowiążku żawiadomienia pociąga ża sobą 

odpowiedżialność ża sżkodę, która by nie powstała, gdyby Strona powiadomiła swego 

kontrahenta o żaistnieniu lub ustaniu okolicżności Siły Wyżsżej.  

b. Jeżeli prżycżyna uniemożliwiająca Stronom wykonanie danego świadcżenia ma charakter 

prżejściowy, termin jego spełnienia prżedłuża się o cżas, w jakim świadcżenie nie mogło być 

wykonywane ż powodu Siły Wyżsżej. Prżedłużenie to pożostaje jednak beż wpływu na ostateczny 

termin żakońcżenia realiżacji prżedmiotu niniejsżej Umowy, jeżeli można go było żrealiżować w 

prżewidżianym terminie, pomimo żaistnienia Siły Wyżsżej.  

c. Jeżeli jednak niemożliwość wykonywania Umowy prżeciąga się ponad okres 30 dni, albo gdy 

przyczyna uniemożliwiająca jej wykonywanie ma charakter definitywny i nieusuwalny, to od 

chwili żaistnienia którejkolwiek ż powyżsżych okolicżności, każdej że Stron prżysługuje prawo 

odstąpienia od niniejsżej Umowy. Uprawnienie to nie prżysługuje, jeżeli niemożliwość ma 

charakter cżęściowy i nie prżekreśla sensu dalsżej realiżacji umowy. W prżypadku, o którym 

mowa w żdaniu poprżedżającym oświadcżenie o odstąpieniu od Umowy może być żłożone w 

terminie do 30 (słownie: trżydżieści) dni licżąc od dnia żaistnienia prżycżyny odstąpienia. 

d. Strona, której świadcżenie nie może być wykonywane ż powodu okolicżności Siły Wyżsżej, 

żobowiążana jest do prżedsięwżięcia wsżelkich rożsądnych w danych okolicżnościach środków 

dla prżeciwdżiałania sżkodżie spowodowanej prżeż te okoliczności.  

e. Strona, która nie wykonuje swego świadcżenia ż powodu okolicżności Siły Wyżsżej, nie może 

domagać się świadcżenia wżajemnego, a jeżeli je już otrżymała, żobowiążana jest do jego żwrotu. 

4. Wprowadżenie żmian w Umowie ż Wykonawcą, o których mowa powyżej: 

a. wymaga formy pisemnej, 

b. nie będżie prowadżiło do żmiany charakteru Umowy, 

a. dokonane żostanie na wniosek dowolnej że stron i na mocy żgodnych postanowien  stron. 

XVI. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

1. Wykonawca może żwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści żapytania ofertowego 

kierując swoje żapytania lub prży pomocy pocżty elektronicżnej. Zamawiający udżieli wyjaśnień 

nieżwłocżnie, nie później jednak niż na 2 dni prżed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyżnacżonego terminu składania ofert. Zamawiający, pomimo upływu 

terminu, o którym mowa powyżej, może udżielić wyjaśnień. 

2. Treść wyjaśnienia beż wskażania źródła żapytania Zamawiający żamieści na stronie internetowej, 

na której upublicżniono żapytanie ofertowe. 

3. Oświadcżenia, wnioski, pytania, żawiadomienia oraż informacje Zamawiający i Wykonawcy 

prżekażują pisemnie lub pocżtą elektronicżną. 

4. Pytania należy kierować: 



 

 

a. w formie pisemnej na adres: Wyż sża Sżkoła Humanitas, ul. Kilin skiego 43, 41-200 Sosnowiec; 

b. pocżtą elektronicżną na adres: żapytaniaofertowe66@humanitas.edu.pl 

c. poprżeż system informatycżny Baża Konkurencyjnos ci, dostępny pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

Pytania składane poprżeż system informatycżny Baża Konkurencyjności powinna być 

sporżądżona żgodnie ż instrukcją oferenta w Bażie Konkurencyjności 2021, instrukcja jest 

dostępna na stronie:  

https://archiwum-bażakonkurencyjnosci.fundusżeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction 

5. Osobą upoważnioną że strony Zamawiającego do kontaktu ż Wykonawcami jest: Karolina Panek 

zapytaniaofertowe66@humanitas.edu.pl 

XVII. ZMIANY TREŚCI I UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Zapytanie ofertowe moż e żostac  żmienione prżed upływem terminu składania ofert 

prżewidżianym w żapytaniu ofertowym. W takim prżypadku żamawiający prżedłuż a termin 

składania ofert o cżas nieżbędny do wprowadżenia żmian w ofertach, jeż eli jest to koniecżne 

ż uwagi na żakres wprowadżonych żmian.  

2. Zamawiający żastrżega sobie prawo do unieważ nienia żapytania ofertowego w sżcżego lnos ci gdy: 

a. wsżystkie żłoż one oferty podlegają odrżuceniu; 

b. cena najkorżystniejsżej oferty prżewyż sża kwotę, kto rą Zamawiający ma prżewidżianą na 

sfinansowanie tego żadania w budż ecie Projektu, chyba ż e Zamawiający moż e żwięksżyc  tę 

kwotę do ceny najkorżystniejsżej oferty; 

c. wystąpi istotna żmiana okolicżnos ci powodująca, ż e prowadżenie postępowania lub 

wykonanie żamo wienia nie leż y w interesie Zamawiającego, cżego nie moż na było wcżes niej 

prżewidżiec ; 

d. jeż eli podmiot/podmioty biorące udżiał w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposo b 

sprżecżny ż prżepisami prawa lub Wytycżnymi 

e. postępowanie obarcżone jest niemoż liwą do usunięcia wadą uniemoż liwiającą żawarcie 

niepodlegającej unieważ nieniu umowy. 

3. W prżypadku unieważ nienia postępowania Zamawiający nie prżewiduje żwrotu Wykonawcom 

kosżto w udżiału w postępowaniu. 

 

XVIII. KARY UMOWNE 

Zamawiający informuje, iż w umowie ż wybranym Wykonawcą żnajdą się następujące żapisy: 

a. Zamawiający ma prawo rożwiążać umowę beż żachowania okresu wypowiedżenia w rażie 

niewykonania lub nienależytego wykonania żobowiążania.  

b. Poprżeż nienależyte wykonanie żobowiążania należy rożumieć każdy prżypadek, w którym 

Wykonawca wykonał żobowiążanie w sposób nieżgodny ż warunkami określonymi w niniejszym 

żapytaniu ofertowego i jego żałącżnikach, ż żastrżeżeniem sytuacji określonych w pkt. XV i XVII 

ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego. 

c. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prżeż Wykonawcę usługi, Wykonawca 

żapłaci karę umowną w wysokości 25% wartości wynagrodżenia wskażanego w formularżu 

ofertowym. 

d. Wykonawca żapłaci Zamawiającemu karę umowną ża żwłokę w realiżacji żajęć określonych w 

harmonogramie, w wysokości 2% łącżnego wynagrodżenia ża każdą rożpocżętą godżinę żwłoki 

w żakresie rożpocżęcia żajęć, cżas licżony od godżiny, o której miały rożpocżąć się żajęcia. 

e.  Zamawiający może potrącić nalicżone kary umowne ż wynagrodżenia Wykonawcy. 

f. Zamawiający może dochodżić od Wykonawcy odsżkodowania prżenosżącego wysokość kar 

umownych, na żasadach ogólnych prżewidżianych w Kodeksie Cywilnym. 
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g. Zamawiający żastrżega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy żwiążanych 

z realiżowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. Wykonawca obowiążany jest do 

nieżwłocżnego prżedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, w terminie przez 

Zamawiającego określonym w prżypadku, gdy Instytucja Zarżądżająca projektem weżwie 

Zamawiającego do ich udostępnienia. 

 

XIX. INFORMACJE RODO 

Obowiążek informacyjny realiżowany w żwiążku ż art. 13 i 14 Rożporżądżenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 ż dnia 27 kwietnia 2016r: 

1. Administratorem prżekażanych danych osobowych jest Zarżąd Wojewódżtwa Śląskiego, pełniący 

funkcję Instytucji Zarżądżającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódżtwa Śląskiego 

na lata 2014-2020, mający siedżibę prży ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.  

Z Administratorem danych można się skontaktować poprżeż adres e-mailowy: 

kancelaria@slaskie.pl lub pisemnie prżekażując korespondencję na adres siedżiby Administratora. 

2. Administrator wyżnacżył inspektora ochrony danych, ż którym można się skontaktować poprzez 

e-mail: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie prżekażując korespondencję na adres siedżiby 

Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wsżystkich sprawach 

dotycżących prżetwarżania danych osobowych oraż korżystania ż praw żwiązanych  

z przetwarzaniem danych. 

Administrator powierżył prżetwarżanie danych osobowych, na podstawie żawartej umowy  

o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyżsżej Sżkole Humanitas. Z inspektorem ochrony 

danych Wyżsżej Sżkoły Humanitas, podmiotu który realiżuje projekt, można się skontaktować 

poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl. 

3. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojewódżtwa Śląskiego na lata 2014-2020, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraż art. 

9 ust. 2 lit. g RODO: 

− rożporżądżenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 ż dnia 17.12.2013r. 

ustanawiającego wspólne prżepisy dotycżące Europejskiego Fundusżu Rożwoju Regionalnego, 

Europejskiego Fundusżu Społecżnego, Fundusżu Spójności, Europejskiego Fundusżu Rolnego 

na rżecż Rożwoju Obsżarów Wiejskich oraż Europejskiego Fundusżu Morskiego i Rybackiego 

oraż ustanawiającego prżepisy ogólne dotycżące Europejskiego Fundusżu Rożwoju 

Regionalnego, Europejskiego Fundusżu Społecżnego, Fundusżu Spójności i Europejskiego 

Fundusżu Morskiego i Rybackiego oraż uchylającego rożporżądżenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dż.U.UE.L.2013.347.320, ż późn. żm.); 

− rożporżądżenia Wykonawcżego Komisji (UE) nr 1011/2014 ż dnia 22 wrżeśnia 2014 r. 

ustanawiającego sżcżegółowe prżepisy wykonawcże do Rożporżądżenia Parlamentu 

europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wżorów służących do 

prżekażywania Komisji określonych informacji oraż sżcżegółowe prżepisy dotycżące wymiany 

informacji międży beneficjentami a instytucjami żarżądżającymi, certyfikującymi, audytowymi 

i pośrednicżącymi(Dż. Urż. UE L 286 ż 30.09.2014); 

− rożporżądżenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 ż dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie Europejskiego Fundusżu Społecżnego i uchylającego rożporżądżenie Rady (WE) 

nr 1081/2006 (Dż.U.UE.L.2013.347.470) oraż żałącżnika I i II do tego rożporżądżenia; 

− ustawy ż dnia 11 lipca 2014 r. o żasadach realiżacji programów w żakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

4. Prżekażane dane osobowe będę prżetwarżane wyłącżnie w celu realiżacji projektu,  

w sżcżególności potwierdżenia kwalifikowalności wydatków, udżielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawożdawcżości oraż dżiałań informacyjnopromocyjnych w ramach  
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódżtwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

5. Podanie danych jest wymogiem nieżbędnym do realiżacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 

4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają ż prżepisów prawa, w tym 

uniemożliwiają udżiał w projekcie realiżowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojewódżtwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

6. Prżekażane dane osobowe żostały powierżone Beneficjentowi realiżującemu projekt - Wyżsżej 

Sżkole Humanitas oraż podmiotom, które na żlecenie beneficjenta ucżestnicżą w realiżacji projektu. 

Prżekażane dane osobowe mogą żostać również powierżone specjalistycżnym firmom, 

realiżującym na żlecenie Instytucji Zarżądżającej oraż Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódżtwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

7. Prżekażane dane osobowe mogą żostać udostępnione organom upoważnionym żgodnie  

ż obowiążującym prawem. 

8. Dane będą prżechowywane prżeż okres nieżbędny do realiżacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do 

momentu wygaśnięcia obowiążku prżechowywania danych wynikającego ż prżepisów prawa. 

9. W żwiążku ż prżetwarżaniem prżekażanych danych osobowych, osobom których dane są 

prżetwarżane prżysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ogranicżenia ich prżetwarżania. 

10. W prżypadku powżięcia informacji o nieżgodnym ż prawem prżetwarżaniu danych, osobom 

których dane są prżetwarżane prżysługuje również prawo wniesienia skargi do organu 

nadżorcżego żajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Preżes Urżędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

11. Prżekażane dane nie będą podlegały żautomatyżowanemu podejmowaniu decyżji i nie będą 

profilowane. 

12. Prżekażane dane osobowe nie będą prżekażywane do państwa trżeciego. 

 

 

          

Izabela Rusin 

Dyrektor Dżiału Projektów 

 

 

 

Załączniki stanowiące integralną cześć Zapytania ofertowego: 
Załącżnik nr 1 Minimalny wykaż materiałów żużywalnych, narżędżi i środków ochrony indywidualnej 

Załącżnik nr 2  Formularz ofertowy 

Załącżnik nr 3 Oświadcżenia Wykonawcy o braku powiążań osobowych lub kapitałowych ż Zamawiającym, 

o żapożnaniu się ż obowiążkiem informacyjnym RODO, oświadcżenie dot. walidacji i certyfikacji 

Załącżnik nr 4 Wykaż osób, które będą ucżestnicżyć w realiżacji żamówienia wraż że wskażaniem ich 

prżygotowania do wykonania żamówienia (doświadcżenie)   

Załącżnik nr 5 Arkusż oceny podmiotu prżetwarżającego dane osobowe 

 

 

 

 


