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Rzeszów, 18.03.2019 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/SK/2019 
w przedmiocie organizacji i przeprowadzenia szkoleo zawodowych 

w ramach projektu „Strefa Kobiet” realizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – 
projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 

paostwa. 
 
Projekt „Strefa Kobiet” realizowany jest przez HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu 
Hubert Durlik z siedzibą w Kielcach, ul. Leśna 1a/2, 25-509 Kielce NIP 9590808310 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek 
pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe na podstawie 
umowy o dofinansowanie nr RPPK.07.01.00-18-0199/18-00 i współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i budżetu paostwa.  
I. Zamawiający  
 
Hubert Durlik , prowadzący działalnośd gospodarczą pod firmą HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa 
Finansowego i Biznesu Hubert Durlik  
ul. Leśna 1a/2, 25-509 Kielce  
NIP 9590808310  
REGON 290355570  
e-mail: strefak.kobiet@gmail.com 
 

I. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest 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 Rozdział 6. Wspólne warunki i procedury 
w zakresie kwalifikowalności wydatków, Podrozdział 6.5. Zamówienia udzielane w ramach projektów Sekcja 
6.5.2 Zasada konkurencyjności. 
 

II. KOD CPV 

Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 80500000-9 – Usługi szkoleniowe, 80530000-8 – Usługi szkolenia 

zawodowego.  
 

III. Oferty częściowe, podwykonawstwo 
1. Zamawiający dopuszcza możliwośd składania ofert częściowych na poszczególne szkolenia objęte 

zapytaniem ofertowym, zgodnie z podziałem wskazanym w pkt. IV.1 zapytania ofertowego.  
2. Zamawiający dopuszcza możliwośd powierzenia przez Wykonawcę realizacji całości lub części zamówienia 

podwykonawcy.  
3. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym pełną odpowiedzialnośd za działania i zaniechania podwykonawcy 

związane z realizacją powierzonego mu przedmiotu zamówienia.  
4. W razie zamiaru powierzenia podwykonawcy realizacji całości lub części przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie, realizacja której części zamówienia powierzona 
zostanie podwykonawcy, że wskazaniem nazwy, adresu, nr. NIP i REGON podwykonawcy.  

5. W razie wskazania podwykonawcy w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest załączyd do oferty dokumenty 
dotyczące podwykonawcy, których wymóg przedłożenia wynika z niniejszego zapytania ofertowego.  

 
IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji umowy: 
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

mailto:strefak.kobiet@gmail.com
http://www.cpv.com.pl/grupa,71313000-5.html
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organizację i przeprowadzenie dla uczestniczek Projektu „Strefa Kobiet” szkoleo zawodowych prowadzących 
do nabycia kwalifikacji zawodowych. Dobór szkoleo został dokonany w trakcie spotkao z doradcą 
zawodowym, w oparciu o przeprowadzoną przez niego pogłębioną diagnozę sytuacji zawodowej Uczestników 
projektu (indywidualnie wg potrzeb uczestników) oraz uwzględniony w Indywidualnym Planie Działania 
Społeczno-Zawodowym (równoważnik kontraktu socjalnego) i IPD. 
 
Tematyka szkoleo, liczba uczestników Projektu, minimalny wymiar godzinowy: 
 
I. „Techniki Sprzedaży” dla 19 uczestniczek Projektu, w wymiarze min. 80 godziny  
Minimalny zakres tematyczny szkolenia:  
1. Nawiązywanie kontaktów handlowych, budowanie profesjonalnego wizerunku handlowca  
2. Poznanie klientów i badanie potrzeb klienta  
3. Pozyskiwanie klientów, sposoby ułatwiające zdobywanie i utrzymanie sympatii klientów,  
4. Prezentacja oferty handlowej i skuteczne przedstawianie cen  
5. Mowa ciała w kontaktach handlowych  
6. Prowadzenie rozmów z trudnymi klientami oraz w przypadku obiekcji  
7. Negocjacje cenowe i język korzyści  
8. Finalizowanie sprzedaży, obsługa posprzedażowa. 
 
II. „Opiekunka dziecięca ” dla 3 uczestniczek Projektu, w wymiarze min. 80 godzin 
Minimalny zakres tematyczny szkolenia: 
1.Kompetencje zdrowotne: biologiczne podstawy rozwoju, pielęgnacja dziecka, promocja i profilaktyka zdrowia 
2.Kompetencje wychowawcze: podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej, wspomaganie rozwoju 
dziecka , metodyka pracy z małymi dziedmi , gry i zabawy w twórczym rozwoju dziecka 
3.Kompetencje artystyczne: ekspresja muzyczna z metodyką, ekspresja plastyczna z metodyką, ekspresja 
teatralna z metodyką 
4.Kompetencje zawodowe: Udzielanie I pomocy , BP pracy z dzieckiem, planowanie pracy opiekuoczo – 
wychowawczej, współpraca z rodzicami 
5.Podstawy prawne pracy z małymi dziedmi: podstawowe pojęcia prawne, instytucje i organizacje wsparcia , 
wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy. 
 
III.„Kucharz” dla 3 uczestniczek Projektu, w wymiarze min. 96 godziny 
Minimalny zakres tematyczny szkolenia: 
1. Bezpieczeostwo i higiena pracy: Zasady higieny w procesie przetwarzania i dystrybucji HACCP, (GHP), (GMP), 
wdrażanie systemu zapewniania zdrowotnej jakości żywności, wyposażenie zakładów gastronomicznych. 
2.Towaroznawstwo produktów żywnościowych, dokonywanie towaroznawczej oceny surowców, półproduktów 
i wyrobów kulinarnych. Podstawy żywienia człowieka. 
3. Określenie odżywczej i energetycznej wartości potraw oraz stosowania zasady racjonalnego żywienia. 
4.Planowanie i organizowanie produkcji gastronomicznej. Określanie zapotrzebowania na surowce  
i półprodukty. Sporządzanie kalkulacji cen potraw i napojów. Opracowywanie menu dla różnych grup 
konsumentów. 
5. Technologia gastronomiczna: użytkowanie narzędzi, maszyn, sprzętu gastronomicznego. Zasady podawania 
potraw i napojów. Stosowane metody i techniki obróbki technologicznej. Sporządzanie potraw i napojów  
z surowców i półproduktów. Dekorowanie wyrobów. 
6. Przepisy prawa dotyczących realizacji zadao zawodowych 
7. Praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w sztuce kulinarnej. 
 
IV. „Pracownik obsługi biurowej” dla 8 uczestniczek Projektu, w wymiarze min. 80 godzin 
Minimalny zakres tematyczny szkolenia: 
1. Wiedza o gospodarce: podstawy ekonomii, zasady rachunkowości, podstawowe zagadnienia prawne, 
socjologia i psychologia pracy, ogólne przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
2. Organizacja i funkcjonowanie biura: organizacji pracy biurowej; rodzaje, przechowywanie i archiwizowanie 
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dokumentów, prowadzenie i obsługa korespondencji, prowadzenia rozmów, organizacja i obsługa spotkao 
3. Komputer w pracy biurowej: budowa i obsługa komputera, korzystanie z usług internetowych; skanowanie, 
tworzenie i obróbka grafiki, redagowanie i formatowanie dokumentów, wykonywanie obliczeo, korzystanie  
z baz danych 
4. Technika biurowa: urządzenia i sprzęt biurowy, urządzenia i sprzęt pomocniczy  
 
V. „Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych” dla 2 uczestniczek Projektu, w wymiarze min. 80 godzin 
Minimalny zakres tematyczny szkolenia: 
1. Przyjęcie pracownika do pracy oraz dokumentacja związana z zatrudnieniem, akta osobowe, obowiązki 
pracodawcy w zakresie BHP 
2. Nawiązanie stosunku pracy, charakterystyka poszczególnych form zatrudnienia (umowa o pracę, umowa 
zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, kontrakt menedżerski) 
3. Czas pracy: podstawowe pojęcia, systemy i rozkłady czasu pracy, skrócenie czasu pracy, praca 
ponadnormatywna 
4. Rozwiązanie stosunku pracy: rozwiązywanie umów o pracę, rozwiązanie umowy o pracę na mocy 
porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy. Świadectwo 
pracy. Odszkodowania, odprawy, dodatki oraz inne należności pracownicze 
5. Urlop wypoczynkowy: wymiar urlopu wypoczynkowego, urlop na żądanie, ekwiwalent za urlop 
6. Wynagrodzenie ze stosunku pracy: składniki wynagrodzenia za pracę, dokumentacja wynagrodzeo, 
wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną, za czas niewykonywania pracy, za urlop wypoczynkowy, za czas 
niezdolności do pracy z powodu choroby. Świadczenia chorobowe dla pracowników 
7. Rozliczenia publicznoprawne z ZUS i US: Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych. Zasady opłacania składek. Obowiązki pracodawcy jako podatnika 
w rozliczeniu z urzędem skarbowym 
8. Wybrane programy do prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej: Symfonia Kadry  
i Płace, Płatnik. 
 
VI. „Opiekun osób starszych” dla 3  uczestniczek Projektu, w wymiarze min. 80 godzin 
Minimalny zakres tematyczny szkolenia: 
1. Wstęp do anatomii i fizjologii człowieka 
2. Pierwsza pomoc przedmedyczna 
3. Organizacja opieki zdrowotnej i opieki nad osobą straszą 
4. Rola i obowiązki opiekuna 
5. Etyka pracy – poszanowanie uczud chorych 
6. Omówienie procesu starzenia się organizmu – problemy geriatryczne 
7. Czynności związane z opieką i pielęgnacją (osoby chodzące, leżące) – transfer osoby zależnej 
8. Krótkie omówienie chorób występujących u osób starszych – demencja, Parkinson, Alzheimer, cukrzyca, 

padaczka, udar mózgu 
9. Typowe zachowania osób dotkniętych chorobą. 
10. Żywienie osób starszych i przewlekle chorych – produkty dozwolone i zabronione 
11. Omówienie potrzeb podopiecznego i sposobów ich zaspokajania 
12. Zapobieganie odleżynom i innym powikłaniom u osób leżących 
13. Znaczenie aktywizacji podopiecznych 
 
VII. „Pracownik finansowo - rachunkowy” dla 2 uczestniczek Projektu, w wymiarze min. 80 godzin 
Minimalny zakres tematyczny szkolenia: 
1. Istota i funkcje rachunkowości 
a)   Przedmiot, podmiot oraz cechy rachunkowości 
b)   Podstawowe regulacje prawne. Zasady rachunkowości 
c)    Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów 
2. Elementy ksiąg rachunkowych 
a)    Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 
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b)    Dowód księgowy 
c)     Rodzaje i wymogi dotyczące dowodów księgowych 
3. Dokumenty opisujące zasady rachunkowości 
a)    Inwentaryzacja – metody oraz przebieg inwentaryzacji 
b)    Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych 
c)     Dokumentacja związana z inwentaryzacyjną 
4. Sprawozdawczośd finansowa – istota, cechy, elementy 
a)    Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego 
5. Aktywa jednostki gospodarczej- charakterystyka i klasyfikacja 
a)    Majątek trwały – ewidencja operacji gospodarczych 
b)    Majątek obrotowy – ewidencja operacji gospodarczych 
c)       Metody wyceny zapasów materiałów i towarów 
1. Pasywa jednostki gospodarczej – charakterystyka i klasyfikacja 
2. Kapitały własne – ewidencja operacji gospodarczych 
3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – ewidencja operacji gospodarczych 
4. Koszty i przychody 
a) Zyski i straty 
b) Wynik finansowy 
c) Zasady sporządzania rachunku zysków i start w wariantach porównawczym oraz kalkulacyjnym 
5. Istota i funkcję podatku dochodowego 
a) Przychody opodatkowane i zwolnione 
b) Koszt uzyskania przychodu 
c) Wydatki zaliczane i nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu 
d) Podstawa opodatkowania dochodu 
e) Deklaracje podatku dochodowego 
6. Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT 
a) Warunki odliczenia naliczonego podatku VAT 
b) Moment powstania obowiązku podatkowego 
c) Deklaracje podatku VAT 
7. Prezentacja programu komputerowego z branży rachunkowości i finansów 
a) Dekretowanie operacji gospodarczych 
b) Ewidencja środków finansowych 
c) Rozrachunki z kontrahentami, ZUS i US 
d) Wycena i ewidencja materiałów 
e) Bilans oraz rachunek zysków i strat 
 
1 godzina szkolenia oznacza godzinę dydaktyczną (45 minut). 
Liczba godzin może ulec zmianie ze względu na ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach.  
 
Cel szkoleo: nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczestników Projektu w rozumieniu załącznika do 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji 
w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, 
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone 
w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikacji.  
Nabycie kwalifikacji nastąpi po ukooczeniu szkolenia, w wyniku walidacji i certyfikacji.  
Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych efektów uczenia się oraz ich weryfikację 
w odniesieniu do wymagao określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna byd prowadzona w sposób trafny 
(weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik 
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weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację).  
Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji 
formalny dokument stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji, 
w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej 
kwalifikacji zostały osiągnięte.  
 
Zdobycie kwalifikacji w ramach szkoleo objętych przedmiotem zamówienia poprzedzone będzie procesem 
sprawdzania (walidacji), tj. egzaminem zewnętrznym dla uczestników, przeprowadzonym przez uprawnioną 
instytucję (Wykonawcę lub podmiot, któremu Wykonawca zleci przeprowadzenie walidacji), zakooczonym 
certyfikacją, tj. uzyskaniem certyfikatu lub innego odpowiedniego dokumentu potwierdzającego kwalifikację, 
wydanego przez instytucję certyfikującą, tj. Wykonawcę lub inną instytucję uprawnioną do certyfikacji. Aby 
zapewnid jakośd walidacji i certyfikowania, instytucje certyfikujące muszą zapewnid rozdzielenie procesów 
kształcenia i szkolenia od walidacji.  
Jeżeli instytucją certyfikującą w ramach danego szkolenia, na które Wykonawca składa ofertę, nie będzie 
uprawniona jednostka systemu oświaty i szkolnictwa wyższego lub organ władzy publicznej lub samorządu 
zawodowego (np. Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Spawalnictwa, Urząd Regulacji Energetyki, izby 
rzemieślnicze), aby dokument, jaki zostanie wydany uczestnikom projektu w wyniku walidacji i certyfikacji, 
można było uznad za potwierdzający kwalifikację, musi byd dokumentem uznawanym przez Instytucję 
Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) lub Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego za dokument potwierdzający kwalifikację albo egzaminy 
przeprowadzane przez wskazaną instytucję muszą byd uznane za potwierdzające uzyskanie kwalifikacji lub, 
jeżeli dokument lub instytucja certyfikująca nie zostały jeszcze formalnie uznane przez ww. instytucje, muszą 
zostad spełnione łącznie następujące warunki: 
 
1. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się. 
2. Proces kształcenia oraz walidacji jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności funkcji 
3. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, 
tzn. otrzymał pozytywne rekomendacje od:  
a) co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub  
b) związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów. 
 
Szkolenia będą prowadzone w czasie dostosowanym do potrzeb Uczestników Projektu w dni powszednie lub 
soboty.  
 
2. Uczestnikami Projektu są osoby zakwalifikowane przez Zamawiającego do udziału w projekcie, tj.: 
Zakłada się, że wśród Uczestników projektu:  
70 osób niepracujących, tj. 70 Kobiet (osoby bezrobotne i bierne zawodowo). Uczestniczkami są osoby o niskich 
kwalifikacjach zawodowych zamieszkujących w woj. podkarpackim (w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności. 

 min. 60% tj. 42 K bezrobotnych 

 min. 40% tj. 28 K bierne zawodowo 

 min. 50% tj. 35 K mieszkanek wsi 

 
W ramach niniejszego Zapytania ofertowego szkoleniami zawodowymi objętych będzie: 
- 3 osoby o stopniu niepełnosprawności lekkim  
- 3 osoby o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym  
- 3 osoby o stopniu niepełnosprawności znacznym 
 
3. Informacje dodatkowe: 
1. Szkolenia powinny byd prowadzone w: Rzeszowie 
2. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą do dnia 
30.04.2019 r. Podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest na marzec 2019 r. 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwośd przesunięcia terminu realizacji zamówienia nie później niż do dnia 
zakooczenia realizacji Projektu, tj. do dnia 31.12.2019 r., podyktowaną prawidłową i terminową realizacją 
projektu bądź na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których 
nie można było przewidzied). Termin realizacji każdego szkolenia wymaga akceptacji Zamawiającego 
(Harmonogram szkolenia) przynajmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem. O wszelkich ewentualnych 
zmianach Wykonawca będzie informowany na bieżąco 
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zmiany liczby uczestników danego 
szkolenia wskazanej w pkt. IV.1, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 
 
4. W ramach zamówienia (każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę), Wykonawca zobowiązany jest 
do:  
1. Zapewnienia Uczestnikom Projektu szkoleo kooczących się nabyciem kwalifikacji zawodowych, 

o wskazanym w zapytaniu ofertowym zakresie tematycznym, z zachowaniem wysokich standardów 
jakościowych, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, zakooczonych walidacją 
i certyfikacją spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym, w wyniku której Uczestnicy otrzymają 
certyfikaty lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe.  

2. Niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu w formie telefonicznej lub e-mail, informacji o każdym 
Uczestniku, który opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości.  

3. Oznaczania dokumentów związanych z realizacją szkoleo zgodnie z zasadami określonymi w następujących 
dokumentach: Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na 
lata 2014-2020, Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  
w zakresie informacji i promocji. 

4. Zapewnienia sal szkoleniowych. Wykonawca zobowiązuje się zapewnid sale szkoleniowe na potrzeby 
prowadzenia szkoleo dostosowane do wymagao osób z niepełnosprawnościami, w tym osób 
niepełnosprawnych ruchowo oraz posiadające niezbędne wyposażenie do przeprowadzenia szkoleo 
objętych ofertą Wykonawcy. Wykonawca musi dysponowad właściwym wyposażeniem niezbędnym do 
prowadzenia szkoleo, zgodnie z zakresem szkolenia objętego ofertą Wykonawcy. Sala szkoleniowa musi 
byd wyposażona w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł, posiadad zaplecze sanitarne, a także właściwe 
oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne 
i bezpieczne dla wzroku czytanie - a zarazem możliwośd zaciemnienia sali podczas prezentacji 
multimedialnej. Sala szkoleniowa powinna spełniad wymogi bezpieczeostwa, BHP, posiadad odpowiednią 
akustykę i ogrzewanie.  

5. Zapewnienia właściwego wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęd, zgodnie z zakresem 
szkolenia objętego ofertą Wykonawcy. Sprzęt powinien spełniad wszelkie wymogi bezpieczeostwa. 

6. Ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
7. Zapewnienia uczestnikom szkolenia badao lekarskich/psychologicznych – o ile są wymagane ze względu na 

przedmiot szkolenia. 
8. Przedstawienia Zamawiającemu materiałów szkoleniowych opartych na programie szkolenia załączonym 

przez Wykonawcę do oferty w formie np.: prezentacji w formacie Power Point, skryptu dla danego 
szkolenia, podręcznika, do akceptacji przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
odpisania umowy. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeo do przedłożonych materiałów 
szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnid uwagi Zamawiającego i przedłożyd skorygowane 
materiały szkoleniowe w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zastrzeżeo Zamawiającego. 

      Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia przygotowanych materiałów szkoleniowych znakiem Unii 
Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa 
Podkarpackiego oraz znakiem promocyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Papier 
zawierający stosowne logotypy zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w wersji 
elektronicznej. 

9. Zapewnienia materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia na własnośd w pierwszym dniu danego 
szkolenia (prezentacja/podręcznik/skrypt zaakceptowany przez Zamawiającego, notes, długopis, teczka). 

10. Opracowania harmonogramu szkolenia, zawierającego daty, godziny i miejsce prowadzenia szkoleo 
i przekazanie go Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. 
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Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeo do przedłożonego harmonogramu. Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnid uwagi Zamawiającego i przedłożyd skorygowany harmonogram w ciągu 1 
dnia od dnia otrzymania zastrzeżeo Zamawiającego.  

11. Zapewnienia cateringu dla uczestników szkolenia (obiad, serwis kawowy) w każdym dniu szkolenia. Obiad 
powinien byd jednodaniowy (drugie danie) + napoje. W skład serwisu kawowego powinna wchodzid: kawa, 
herbata, woda, soki, mleko/śmietanka do kawy, ciastka kruche. W przypadku istnienia szczególnych 
wymagao dietetycznych dla uczestników szkolenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem o konieczności zapewnienia posiłków spełniających wymagania szczególne (dieta 
bezmięsna, bezglutenowa itp.).  

12. Przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego po zakooczeniu szkolenia i wydania uczestnikom zaświadczeo  
o ukooczeniu szkolenia na wzorze Wykonawcy, zawierającego logotypy i inne oznaczenia zgodne  
z wymaganiami wskazanymi w pkt. 8 powyżej.  

13. Zapewnienia udziału uczestników szkolenia w procesie walidacji i certyfikacji, tj. zorganizowanie egzaminu 
zewnętrznego dla uczestników szkolenia (co najmniej 2 podejścia do egzaminu dla każdego uczestnika)  
i wydanie uczestnikom, którzy zdali egzamin, certyfikatu lub innego odpowiedniego dokumentu 
potwierdzającego kwalifikację albo powierzenie walidacji i/lub certyfikacji innej uprawnionej instytucji 
certyfikującej, w sposób zapewniający nadanie kwalifikacji uczestnikom szkolenia zgodnie z wymogami 
określonymi w zapytaniu ofertowym. 

14. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej dla każdego szkolenia, tj.:  
- dziennik zajęd, 
– lista obecności, 
- lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, 
- lista potwierdzająca skorzystanie z cateringu, 
- lista potwierdzająca przystąpienie do egzaminu wewnętrznego, 
- protokół z przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, 
- rejestr wydanych zaświadczeo o ukooczeniu szkolenia wraz z kserokopiami tych zaświadczeo,  
- lista potwierdzająca odbiór przez Uczestników szkolenia zaświadczeo o ukooczeniu szkolenia, 
- lista potwierdzająca przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, 
- protokół z przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego, 
- rejestr wydanych certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji przez 
uczestników, zawierający: numer, imię i nazwisko oraz nr PESEL uczestnika szkolenia oraz nazwę szkolenia  
i datę wydania dokumentu wraz z kserokopiami tych certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających 
nabycie kwalifikacji przez uczestników,  
- lista potwierdzająca odbiór certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji przez 
uczestników. 

15. Dostarczenia pełnej dokumentacji szkolenia zgodnie z pkt. 14 do Biura Projektu w ciągu 3 dni roboczych od 
zakooczenia danego szkolenia. W przypadku dłuższego oczekiwania na wydanie certyfikatu przez Instytucję 
certyfikującą, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia, jednak w okresie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia zakooczenia szkolenia rejestru wydanych certyfikatów lub innych dokumentów 
potwierdzających nabycie kwalifikacji przez uczestników, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz nr 
PESEL uczestnika szkolenia oraz nazwę szkolenia i datę wydania dokumentu wraz z kserokopiami tych 
certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji przez uczestników oraz listy 
potwierdzającej odbiór certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji przez 
uczestników.  

16. Archiwizowania wszelkiej dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej w okresie 
wynikającym z obowiązującym przepisów prawa, w sposób zapewniający dostępnośd, poufnośd 
i bezpieczeostwo. Dokumentacja będzie archiwizowana pod adresem Wykonawcy wskazanym w umowie 
zawartej z Zamawiającym. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku 
zawieszenia lub zaprzestania działalności przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w zdaniu pierwszym, 
Wykonawca zobowiązany jest poinformowad Zamawiającego pisemnie o miejscu archiwizacji dokumentacji 
związanej z przedmiotem zamówienia.  

17. Udostępniania dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia podmiotom uprawnionym do 
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przeprowadzania kontroli projektu, w ramach którego prowadzone są szkolenia. 
18. Zapewnienia Zamawiającemu oraz Instytucji Pośredniczącej i innym upoważnionym instytucjom wglądu do 

dokumentów (w tym dokumentów elektronicznych) związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym 
dokumentów finansowych oraz, w okresie realizacji zamówienia, pełnego dostępu do obiektów  
i pomieszczeo, w których realizowane są szkolenia. 

 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu. 

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpid Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki 
(niespełnienie co najmniej jednego z warunków spowoduje wykluczenie z postępowania): 
 
 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.: posiadają aktualny wpis 

do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze 
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.  
 

Weryfikacja spełnienia warunku: 
Należy złożyd aktualne potwierdzenie wpisu Wykonawcy - instytucji szkoleniowej do RIS prowadzonego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (nie starsze niż 1 miesiąc)  
w postaci Informacji o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) wraz ze 
Szczegółowymi informacjami o wybranej instytucji szkoleniowej.  
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcy realizację któregokolwiek ze szkoleo, którego dotyczy 
oferta Wykonawcy, Zamawiający wymaga spełnienia ww. warunku także przez podwykonawcę. W przypadku, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego 
potwierdzenia wpisu podwykonawcy będącego instytucją szkoleniową do RIS prowadzonego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Potwierdzenie wpisu 
podwykonawcy do RIS powinno spełniad ww. warunki przewidziane dla potwierdzenia wpisu Wykonawcy do 
RIS.  
Jeżeli szkolenia objęte ofertą Wykonawcy, realizowad ma zarówno Wykonawca, jak i podwykonawca, 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego potwierdzenia wpisu do RIS zarówno dla Wykonawcy, 
jak i dla podwykonawcy.  
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium 
spełnia-nie spełnia. Brak spełnienia warunku skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, tj.: posiadają 

opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, ważną na dzieo złożenia oferty, o wartości sumy gwarancyjnej nie mniejszej 
niż: 
- w przypadku cz. I: 70 000,00 zł 
- w przypadku cz. II: 20 000,00 zł 
- przypadku cz. III: 20 000,00 zł 
- w przypadku cz. IV: 40 000,00 zł 
- w przypadku cz. V: 20 000,00 zł 
- w przypadku cz. VI: 20 000,00 zł 
- w przypadku cz. VII: 20 000,00 zł 

 
Weryfikacja spełnienia warunku: 
Warunek weryfikowany będzie na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę kopii polisy odpowiedzialności 
cywilnej, poświadczonej za zgodnośd z oryginałem. Z dokumentów załączonych do oferty powinno wynikad, że 
polisa została opłacona. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na realizację więcej niż 1 częśd zamówienia, 
zobowiązany jest do przedłożenia polisy odpowiedzialności cywilnej o wartości sumy gwarancyjnej nie 
mniejszej niż największa wartośd sumy gwarancyjnej wymagana spośród tych części zamówienia, których 
dotyczy oferta Wykonawcy.  
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Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium 
spełnia-nie spełnia. Brak spełnienia warunku skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
 Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleo kooczących się nabyciem kwalifikacji zawodowych.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie trzech ostatnich lat przed upływem 
terminu składania ofert, zrealizował co najmniej 4 szkolenia kooczące się nabyciem kwalifikacji 
zawodowych, w wyniku których łącznie co najmniej 25 osób nabyło kwalifikacje zawodowe.  
Okres trzech ostatnich lat przed terminem składania ofert oznacza 36 miesięcy licząc wstecz od dnia 
będącego dniem upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Za szkolenia zrealizowane 
w okresie trzech lat przed terminem składania ofert uważa się szkolenia, które w tym okresie zostały 
zakooczone (zostały nabyte kwalifikacje zawodowe przez uczestników), nawet jeżeli ich rozpoczęcie 
nastąpiło wcześniej.  

 
Weryfikacja spełnienia warunku: 
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji szkoleo weryfikowany będzie na podstawie informacji 
zawartych w załączonym do oferty Oświadczeniu potwierdzającym doświadczenie w realizacji szkoleo, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty 
dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy wykazane w Oświadczeniu, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (np. referencje, poświadczenia, umowy).  Dokumenty załączone do 
oferty, dotyczące posiadanego doświadczenia, muszą potwierdzad co najmniej okoliczności wskazane  
w Oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  
 
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcy realizację któregokolwiek ze szkoleo, których dotyczy 
oferta Wykonawcy, podwykonawca powinien spełniad warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia 
opisany powyżej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyd do oferty oświadczenie 
potwierdzające doświadczenie podwykonawcy w realizacji szkoleo kooczących się nabyciem kwalifikacji 
zawodowych, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, podpisane 
przez podwykonawcę oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie podwykonawcy wykazane  
w Oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (np. referencje, 
poświadczenia, umowy). Dokumenty załączone do oferty, dotyczące posiadanego doświadczenia 
podwykonawcy, muszą potwierdzad co najmniej okoliczności wskazane w Oświadczeniu, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  Jeżeli szkolenia objęte ofertą Wykonawcy, realizowad ma 
zarówno Wykonawca, jak i podwykonawca, do oferty należy załączyd oświadczenie potwierdzające 
doświadczenie w realizacji szkoleo sporządzone zarówno dla Wykonawcy, jak i dla podwykonawcy wraz  
z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zarówno Wykonawcy, jak i podwykonawcy wykazane  
w oświadczeniach sporządzonych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (np. 
referencje, poświadczenia, umowy). 

 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium 
spełnia-nie spełnia. Brak spełnienia warunku skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
 Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 
a) zorganizują szkolenia w warunkach zapewniających efektywnośd procesu uczenia się, odpowiednich do 

celów i formy prowadzenia zajęd, umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych w wyniku procesu 
walidacji i certyfikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym,  

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnid co 
najmniej 1 trenera do prowadzenia każdego szkolenia, którego dotyczy oferta Wykonawcy. W razie 
zamiaru powierzenia realizacji danego szkolenia podwykonawcy, podwykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia co najmniej 1 trenera do prowadzenia danego szkolenia. Trener wyznaczony do 
prowadzenia danego szkolenia musi posiadad: 
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1) doświadczenie w prowadzeniu szkoleo w zakresie tematycznym zbliżonym do zakresu tematycznego 
szkolenia, do prowadzenia którego został wyznaczony, polegające na przeprowadzeniu w okresie trzech 
ostatnich lat przed terminem składania ofert co najmniej 100 godzin szkoleo (pod pojęciem szkolenia 
Zamawiający rozumie także zajęcia/moduły przeprowadzone przez trenera w ramach szkolenia), z zakresu 
tematycznego zbliżonego do tematyki szkolenia, do prowadzenia którego dany trener został wyznaczony. 
Okres trzech ostatnich lat przed terminem składania ofert oznacza 36 miesięcy licząc wstecz od dnia będącego 
dniem upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.  
W przypadku wskazania więcej niż 1 trenera do prowadzenia szkolenia w ramach danej części przedmiotu 
zamówienia, każdy ze wskazanych trenerów musi spełniad ww. warunek posiadania doświadczenia. 
W przypadku wyboru do realizacji danej części przedmiotu zamówienia Wykonawcy, który wskazał więcej niż 
1 trenera do realizacji danego szkolenia, szkolenie będzie mogło byd prowadzone przez wszystkich trenerów 
wskazanych w ofercie, pod warunkiem spełnienia przez tych trenerów warunku posiadania ww. 
doświadczenia. W razie wystąpienia konieczności dokonania zmiany trenera wskazanego w ofercie w okresie 
realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia trenera posiadającego co najmniej takie 
doświadczenie jak zmieniany trener, wskazany w ofercie wybranej przez Zamawiającego, złożonej przez 
Wykonawcę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla danej części przedmiotu zamówienia. W przypadku,  
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
oświadczenia potwierdzającego wymagane doświadczenie nowego trenera, analogiczne do oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zmiana trenera wskazanego w ofercie wymaga 
pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności; 
 
2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleo dla osób niepełnosprawnych  
W przypadku wskazania więcej niż 1 trenera do prowadzenia szkolenia w ramach danej części przedmiotu 
zamówienia, każdy ze wskazanych trenerów musi spełniad warunek posiadania doświadczenia w prowadzeniu 
szkoleo dla osób niepełnosprawnych.  
W przypadku wyboru do realizacji danej części przedmiotu zamówienia Wykonawcy, który wskazał więcej niż 
1 trenera do realizacji danego szkolenia, szkolenie będzie mogło byd prowadzone przez wszystkich trenerów 
wskazanych w ofercie, pod warunkiem spełnienia przez tych trenerów warunku posiadania doświadczenia  
w prowadzeniu szkoleo dla osób niepełnosprawnych. W razie wystąpienia konieczności dokonania zmiany 
trenera wskazanego w ofercie w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
trenera spełniającego ww. wymóg doświadczenia w prowadzeniu szkoleo dla osób niepełnosprawnych.  
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego wymagane doświadczenie nowego trenera, analogiczne do 
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zmiana trenera wskazanego w ofercie 
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności.  
 
Weryfikacja spełnienia warunku: 
Wykonawcy dotyczącego walidacji i certyfikacji, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 
do zapytania ofertowego, zawierającego nazwę szkolenia, którego dotyczy oferta Wykonawcy, wskazanie 
instytucji walidującej (tj. podmiotu przeprowadzającego egzamin zewnętrzny), instytucji certyfikującej (tj. 
podmiotu wydającego certyfikat lub inny dokument potwierdzający kwalifikację) oraz rodzaju dokumentu 
potwierdzającego kwalifikację.  
Ponadto, jeżeli instytucją walidującą w ramach danego szkolenia, na które Wykonawca składa ofertę, nie 
będzie uprawniona jednostka systemu oświaty i szkolnictwa wyższego lub organ władzy publicznej lub 
samorządu zawodowego (np. Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Spawalnictwa, Urząd Regulacji Energetyki, 
izby rzemieślnicze) lub inny podmiot, który jest właścicielem i operatorem danego systemu egzaminacyjnego, 
Wykonawca zobowiązany jest załączyd do oferty dokument, z którego wynika, że wskazana w ofercie 
instytucja walidująca jest uprawniona do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego, stanowiącego 
weryfikację uprawnieo w odniesieniu do wymagao dla danej kwalifikacji (walidacja) – kserokopia dokumentu 
potwierdzona przez Wykonawcę za zgodnośd z oryginałem. 
W razie niemożności ustalenia przez Zamawiającego, czy załączony do oferty dokument uprawnia wskazaną  
w ofercie instytucję walidującą do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego (walidacji), Zamawiający 
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zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnieo i/lub przedłożenia dodatkowych dokumentów na 
potwierdzenie tej okoliczności.  
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyd do oferty wzór certyfikatu lub innego dokumentu 
potwierdzającego kwalifikację, wydawanego przez wskazaną w ofercie instytucję certyfikującą – kserokopia 
dokumentu potwierdzona przez Wykonawcę za zgodnośd z oryginałem. 
W razie wątpliwości Zamawiającego, czy załączony do oferty dokument jest uznawany za dokument 
potwierdzający kwalifikację przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podkarpackiego lub Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie), 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dokumentu, stanowiącego potwierdzenie, że 
certyfikat/inny odpowiedni dokument wydawany przez wskazaną w ofercie instytucję certyfikującą, jest 
uznawany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego lub Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) za dokument 
potwierdzający kwalifikację lub, jeżeli dokument lub instytucja nie zostały jeszcze formalnie uznane przez ww. 
instytucje, wykazania, w tym poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów, że zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
1. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się. 
2. Proces kształcenia oraz walidacji jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności funkcji. 
3. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, 
tzn. otrzymał pozytywne rekomendacje od:  
a) co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub  
b) związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do właściwej Instytucji Zarządzającej lub Instytucji 
Pośredniczącej o potwierdzenie, czy przedstawione przez Wykonawcę dokumenty pozwalają na uznanie, że 
dokument wydany przez instytucję certyfikującą wskazaną w ofercie zostanie uznany przez te Instytucje za 
potwierdzający kwalifikację.  
Warunek, o którym mowa w lit. a) powyżej, będzie weryfikowany odrębnie dla każdej części przedmiotu 
zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału  
w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. Brak spełnienia warunku w odniesieniu 
do danej części przedmiotu zamówienia, skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu w zakresie danej części przedmiotu zamówienia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą w zakresie danej części przedmiotu zamówienia.  
 
Warunek, o którym mowa w lit. b) pkt 1) i 2) powyżej, zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia 
potwierdzającego doświadczenie trenera, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego.  
 
Warunek będzie weryfikowany odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca 
składa ofertę. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie 
kryterium spełnia-nie spełnia. Brak spełnienia warunku w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia, 
skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie danej części przedmiotu 
zamówienia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą w zakresie danej części przedmiotu 
zamówienia.  
 
 Wniosą wadium w odpowiedniej wysokości, zgodnej z warunkami przewidzianymi w pkt. XIII zapytania 
ofertowego.  
Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium za spełniony, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie 
uznany odpowiednią kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. (do 27.03.2019 r. do godz. 
9.00). 
 
Weryfikacja spełnienia warunku:  
Weryfikacja nastąpi na podstawie kserokopii dokumentów potwierdzających wpłatę wadium lub wydruku 
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potwierdzenia dokonania przelewu, załączonych do oferty przez Wykonawcę oraz na podstawie informacji 
dotyczących przelewów, które wpłynęły na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu składania 
ofert (tj. do dnia 27.03.2019 r. do godz. 9.00), uzyskanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną z systemu 
bankowości elektronicznej.  
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium 
spełnia-nie spełnia. Brak spełnienia warunku skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
IX. Warunek braku powiązao kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
Zamówienie nie może zostad udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym (HDA-CENTRUM 
SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK) kapitałowo lub osobowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub Partnerem 
Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub Partnerem 
Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego lub Partnera Projektu czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 
został określony przez IZ PO,  

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

 pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
Weryfikacja spełnienia warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy w przedmiocie 
ww. powiązao, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  
W przypadku, gdy Wykonawca powierzy realizację całości lub części zamówienia podwykonawcy, 
zobowiązany jest załączyd do oferty dodatkowo oświadczenie w przedmiocie powiązao podpisane przez 
podwykonawcę, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. 
Wykonawcy powiązani z Zamawiającym lub Partnerem Projektu kapitałowo lub osobowo zostaną wykluczeni z 
udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wykonawca zostanie 
uznany za powiązanego z Zamawiającym lub Partnerem Projektu kapitałowo lub osobowo także w przypadku, 
gdy z oświadczenia w przedmiocie powiązao złożonego przez podwykonawcę wynikało będzie istnienie 
takiego powiązania. 
 
X. Przygotowanie i złożenie oferty 
1. Oferta powinna byd sporządzona wg wymagao zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.  
2. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę dotyczącą niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca 

przedkłada jeden Formularz Oferty. W przypadku Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę – 
wszystkie jego oferty zostaną odrzucone i nie będą podlegad ocenie.  

3. Ofertę należy złożyd na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 
ofertowego. Oferty złożone w oparciu o inne wzory formularzy zostaną odrzucone i nie będą podlegad 
ocenie. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania. 

5. Oferta powinna zawierad co najmniej: 

 Formularz oferty – zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  

 Oświadczenie potwierdzające doświadczenie trenera – zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego, 
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 Oświadczenie dot. powiązao osobowych lub kapitałowych – zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik 
nr 3 do zapytania ofertowego  

 Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w realizacji szkoleo– zgodne z wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 Szczegółowe programy szkoleo, na które Wykonawca składa ofertę, podpisane przez Wykonawcę, 
które powinny zawierad min.:  
- nazwę i zakres tematyczny danego szkolenia, uwzględniający minimalne wymagania Zamawiającego 

wskazane w pkt IV.1 zapytania ofertowego, że wskazaniem wymiaru godzinowego poszczególnych 
tematów,  

- miejsce organizacji szkolenia, 
- wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, 
- wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych. 

 Oświadczenie Wykonawcy – zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

 Dokument, z którego wynika, że wskazana w ofercie instytucja walidująca jest uprawniona do 
przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego, stanowiącego weryfikację uprawnieo w odniesieniu do 
wymagao dla danej kwalifikacji (walidacja) – jeśli dotyczy zgodnie z pkt. V zapytania ofertowego. 

 Wzór certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego kwalifikację, wydawanego przez wskazaną w 
ofercie instytucję certyfikującą. 

 Oświadczenie podwykonawcy dot. powiązao osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 6 – jeśli 
dotyczy. 

 Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji szkoleo wykazane w Oświadczeniu, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (np. referencje, poświadczenia, umowy). 

 Kopię dokumentów potwierdzających wpłatę wadium lub wydruk potwierdzenia dokonania przelewu. 

 Aktualne potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

 Kserokopia polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, ważnej na dzieo złożenia oferty, o odpowiedniej wartości sumy 
gwarancyjnej, nie mniejszej niż wskazana w pkt. V Zapytania ofertowego.  

 Inne dokumenty, o ile koniecznośd ich złożenia wynika z zapytania ofertowego.  
6. Oferta powinna byd sporządzona czytelnie, w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. 
7. Wszystkie składane dokumenty muszą byd podpisane czytelnie przez Wykonawcę, chyba, że wymóg 

podpisania dokumentu przez podwykonawcę wynika z zapytania ofertowego. Wszystkie kopie 
dokumentów muszą byd potwierdzone przez Wykonawcę „za zgodnośd z oryginałem”. Niespełnienie 
któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie oferty.  

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad ofertę. 
9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia następującego po dniu upływu terminu 

składania ofert. 
10. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że rezygnacja przez Wykonawcę z realizacji zamówienia po 

dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy do realizacji zamówienia, może stanowid podstawę 
do roszczeo Zamawiającego z tytułu szkód poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia 
w realizacji Projektu, powstałych w związku z rezygnacją Wykonawcy z realizacji zamówienia. 

11. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom złożonych ofert (w tym załączonych do oferty dokumentów, 
oświadczeo) po zakooczeniu postępowania.  

12. W ramach każdej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, Wykonawca zobowiązany jest do 
wskazania w ofercie ceny brutto za egzamin zewnętrzny dla 1 osoby oraz wydanie certyfikatu/innego 
dokumentu potwierdzającego kwalifikację, ceny brutto za organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 1 
osoby, ceny jednostkowej brutto za przeszkolenie 1 osoby (obejmującej wszystkie koszty związane 
z wykonaniem usługi (organizacja i przeprowadzenie szkolenia + cena za egzamin zewnętrzny i wydanie 
certyfikatu/innego dokumentu), całkowitego kosztu brutto (liczba osób x cena jednostkowa) oraz wskazad 
proponowaną liczbę godzin szkolenia.  

13. Cena powinna zostad wyrażona w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia 
prowadzone będą w złotych polskich.  

14. Wszystkie wartości przedstawione w zapytaniu ofertowym muszą byd podane i wyliczone w zaokrągleniu 
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do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: koocówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a koocówki 
0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 

15. Formularz ofertowy oraz oświadczenia Wykonawcy muszą zostad złożone w oryginale i byd podpisane 
przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, która widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym 
dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli ww. dokumentów 
nie podpisuje osobiście Wykonawca będący osobą fizyczną, a upoważnienie do reprezentowania 
Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do 
oferty należy załączyd pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku 
Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ww. 
dokumenty powinny zostad podpisane przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, której 
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru 
handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyd dokument potwierdzający 
umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.  Wymagane oświadczenia 
podwykonawcy (jeśli dotyczy) muszą zostad złożone w oryginale i byd podpisane przez podwykonawcę lub 
osobę upoważnioną do reprezentowania podwykonawcy, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie 
zaświadczającym o jej umocowaniu do reprezentowania podwykonawcy. Do kwestii reprezentacji 
podwykonawcy zastosowanie znajdują zasady określone dla Wykonawcy przewidziane w niniejszym 
ustępie.  

16. Przedkładane w ramach oferty dokumenty potwierdzające doświadczenie oraz inne składane dokumenty, 
dla których Zamawiający nie zastrzegł wymogu przedłożenia oryginału, mogą zostad złożone w kopiach, 
potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodnośd z oryginałem, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 15 
powyżej. Dokumenty stanowiące wydruki ze stron internetowych nie wymagają potwierdzenia przez 
Wykonawcę za zgodnośd z oryginałem.  

17. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. 
Tłumaczenie powinno zostad podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga 
dokonywania tłumaczeo przysięgłych.  

18. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązao wobec stron. Oferty są przygotowywane na 
koszt Wykonawców. 

 
XI. Miejsce i termin składania ofert: 
1. Oferty wraz z załącznikami prosimy przesład pocztą / kurierem (w formie papierowej) na adres:  

HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik Projekt „Strefa Kobiet”  
ul. Leśna 1a/2, 25-509 Kielce. 

2. Wykonawca powinien umieścid ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta 
dotycząca Zapytania ofertowego Nr 4/SK/2018, Projekt „Strefa Kobiet”. NIE OTWIERAD PRZED 27.03.2019  
roku godz. 9:00. Nie dopełnienie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Termin składania ofert: do dnia 27.03.2019 r., do godz. 9:00 
4. Decyduje data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt. 1 powyżej. Oferty dostarczone po 

terminie nie będą rozpatrywane. 
 
XII. Ocena spełniania przez oferty wymagao formalnych 
1. Zamawiający dokona oceny czy oferta spełnia wymagania formalne określone w zapytaniu ofertowym, 

w szczególności czy została sporządzona prawidłowo, w tym czy wszystkie wymagane dokumenty zostały 
załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Ocena zostanie 
dokonana w formule spełnia – nie spełnia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. Na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, Zamawiający zweryfikuje, czy Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. V zapytania ofertowego. Brak spełnienia przez 
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Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu na warunkach określonych w pkt. V zapytania ofertowego.  

4. Brak wykazania przez Wykonawcę (w szczególności w wyniku niezłożenia odpowiednich dokumentów) lub 
niemożnośd ustalenia przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (z zastrzeżeniem postanowieo pkt. V 
zapytania ofertowego dotyczących możliwości zwrócenia się do Wykonawcy w razie niemożności ustalenia 
przez Zamawiającego na podstawie załączonych do oferty dokumentów uprawnieo do przeprowadzenia 
egzaminu zewnętrznego przez wskazaną instytyucję walidującą lub wątpliwości Zamawiającego dot. 
uznania załączonego do oferty certyfikatu/innego dokumentu za dokument potwierdzający kwalifikację 
przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego lub 
Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie)), warunku dot. braku powiązao 
osobowych lub kapitałowych, brak złożenia oświadczeo lub dokumentów mających wpływ na treśd oferty 
lub na kryteria oceny ofert lub złożenie oferty zawierającej omyłki rachunkowe lub pisarskie niemające 
charakteru oczywistych omyłek, skutkowad będzie odrzuceniem oferty, bez wezwania Wykonawcy do 
uzupełnienia/poprawy dokumentów/złożenia wyjaśnieo. 

5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty zawierającej błędy, uchybienia, braki inne niż wskazane 
w pkt. 2 lub 4 powyżej, Zamawiający może wezwad Wykonawcę do złożenia odpowiednich wyjaśnieo lub 
przedłożenia odpowiednich dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Brak złożenia 
wyjaśnieo lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie, może powodowad odrzucenie oferty. 
Zamawiający dopuszcza możliwośd wzywania Wykonawców do udzielenia wyjaśnieo lub przedłożenia 
dokumentów oraz składania przez Wykonawców wyjaśnieo lub przedkładania dokumentów, drogą 
mailową.  

6. Oferta odrzucona, w tym oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, nie podlega dalszej 
ocenie w kryteriach oceny ofert wskazanych w zapytaniu ofertowym. Z tytułu odrzucenia oferty przez 
Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja 
Zamawiającego o odrzuceniu oferty, w tym o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu, jest 
decyzją ostateczną. 

 
XIII. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 
oceny ofert, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert 
Ocena ofert Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, których oferty spełniają 
wymagania formalne, dokonana zostanie odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z podziałem wskazanym w pkt. IV.1 niniejszego zapytania ofertowego. 

 
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert w ramach każdej części przedmiotu zamówienia – 
oferta może uzyskad maksymalnie 100 pkt: 

 
K1: KRYTERIUM CENA (80%): 
Liczba punktów uzyskanych za wskazaną w formularzu oferty cenę jednostkową brutto za przeprowadzenie 
szkolenia zawodowego o danej tematyce dla 1 osoby (obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem 
usługi (organizacja i przeprowadzenie szkolenia + cena za egzamin zewnętrzny i wydanie certyfikatu/innego 
dokumentu) –  maksymalnie 80 punktów 
 
K2: KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (20%): 
Liczba punktów uzyskanych za wskazane w ofercie doświadczenie trenera wyznaczonego do prowadzenia 
danego szkolenia w prowadzeniu szkoleo w zakresie tematycznym zbliżonym do zakresu tematycznego 
szkolenia, do prowadzenia którego został wyznaczony, tj. liczbę godzin przeprowadzonych szkoleo o tematyce 
zbliżonej do tematyki szkolenia, do którego prowadzenia trener został wyznaczony w okresie ostatnich 3 lat 
przed dniem upływu terminu składania ofert – maksymalnie 20 punktów   
 
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert w ramach każdej części 
przedmiotu zamówienia: 
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Kryterium „cena” – poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za wskazaną w formularzu 
ofertowym cenę jednostkową brutto za przeprowadzenie szkolenia zawodowego o danej tematyce dla 1 
osoby w skali 1 - 80, obliczone wg wzoru: 
 

najniższa oferowana cena jednostkowa brutto za przeprowadzenie szkolenia o danej tematyce 
dla 1 osoby wskazana w złożonych ofertach 

C    =  ----------------------------------------------------------------------------------------------                                            x 80 pkt. 
cena jednostkowa brutto za przeprowadzenie szkolenia zawodowego o danej tematyce dla 1 
osoby wskazana w ofercie badanej 

 
Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.  
 
Kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” - w ww. kryterium, w ramach 
każdej części przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyzna punkty za wskazane w ofercie doświadczenie 
trenera wyznaczonego do prowadzenia danego szkolenia w prowadzeniu szkoleo (pod pojęciem szkolenia 
Zamawiający rozumie także zajęcia/moduły przeprowadzone przez trenera w ramach szkolenia), o tematyce 
zbliżonej do tematyki przedmiotu zamówienia (danego szkolenia) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
upływu terminu składania ofert (Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę godzin prowadzenia szkoleo 
o zbliżonej tematyce we wskazanym okresie).  
Punkty w ww. kryterium przyznawane będą zgodnie z poniższymi zasadami: 
-  100 godzin prowadzenia szkoleo o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat - 

0 pkt, 
-powyżej 100 godzin do 300 godzin prowadzenia szkoleo o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia 

w okresie ostatnich 3 lat - 5 pkt, 
-powyżej 300 godzin do 500 godzin prowadzenia szkoleo o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia 

w okresie ostatnich 3 lat - 10 pkt, 
-powyżej 500 godzin prowadzenia szkoleo o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia w okresie 

ostatnich 3 lat – 20 pkt. 
 
Doświadczenie trenera będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu 
sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż 1 trenera do realizacji danej części przedmiotu 
zamówienia (danego szkolenia), do oceny we wskazanym przez Zamawiającego kryterium wyboru zostanie 
przyjęte doświadczenie tego trenera, który we wskazanym kryterium wyboru uzyskał najniższą liczbę punktów 
w porównaniu do innych trenerów wskazanych przez Wykonawcę do realizacji danego szkolenia.   
 
Ostateczna liczba punktów dla danej oferty (OK) będzie obliczana wg. wzoru:  
 

OK = K1+K2, 
 
Gdzie: 
OK - liczba punktów badanej oferty 
K1 - liczba punktów przyznanych w kryterium cena  
K2 - liczba punktów przyznanych w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (OK). 
 
Zamawiający podpisze umowę na realizację danej części przedmiotu zamówienia, z Wykonawcą którego 
oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i która uzyskała najwyższą liczbę 
punktów, z zastrzeżeniem poniższych postanowieo. 
- Podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O dacie 
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i godzinie podpisania umowy, Wykonawca powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej 
po wyborze najkorzystniejszej oferty. Brak stawienia się Wykonawcy w dacie i o godzinie wyznaczonej przez 
Zamawiającego lub brak wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy/brak 
wyrażenia zgody na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie 
z pkt. XIV zapytania ofertowego, traktowany będzie jak odstąpienie od podpisania umowy, a tym samym 
rezygnacja z realizacji zamówienia. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy 
z Zamawiającym, Zamawiający może podpisad umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał 
kolejną najwyższą liczbę punktów.  
- Jeżeli nie można wybrad oferty najkorzystniejszej w ramach danej części przedmiotu zamówienia, z uwagi na 
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam łączny bilans punktowy ceny i drugiego kryterium oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną jednostkową brutto za przeprowadzenie 
szkolenia o danej tematyce dla 1 osoby. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrad najkorzystniejszej oferty 
ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam łączny bilans punktowy ceny i pozostałych 
kryteriów oceny ofert a przedstawione w ofertach ceny jednostkowe brutto za przeprowadzenie szkolenia 
o danej tematyce dla 1 osoby są identyczne, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia- w terminie określonym przez Zamawiającego- ofert dodatkowych w ramach danej części 
przedmiotu zamówienia, obejmujących cenę brutto za egzamin zewnętrzny dla 1 osoby oraz wydanie 
certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego kwalifikację, cenę brutto za organizację i przeprowadzenie 
szkolenia dla 1 osoby, cenę jednostkową brutto za przeszkolenie 1 osoby (obejmującą wszystkie koszty 
związane z wykonaniem usługi (organizacja i przeprowadzenie szkolenia + cena za egzamin zewnętrzny 
i wydanie certyfikatu/innego dokumentu) i całkowity koszt brutto (liczba osób x cena jednostkowa). 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowad cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
pierwotnie ofertach.  
 
XI. Inne warunki realizacji zamówienia 
Zamawiający informuje, a Wykonawca składając ofertę akceptuje, że w umowie, jaka zostanie zawarta 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia, będą znajdowały się między 
innymi następujące zapisy: 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za działania i zaniechania trenerów wyznaczonych do realizacji 
zamówienia lub podwykonawców, którym powierzył realizację całości lub części zamówienia, jak za własne 
działania i zaniechania. 

 Przewidujące karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie 
–  za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę (lub przez trenerów 
wyznaczonych do realizacji zamówienia lub przez podwykonawców, którym Wykonawca powierzył 
realizację całości lub części zamówienia) umowy, w szczególności w razie: 
- braku możliwości prowadzenia szkolenia w ustalonym wymiarze godzinowym,  
- braku realizacji szkolenia lub realizacji szkolenia niezgodnie z harmonogramem i programem szkolenia –  

po uprzednim bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub należytego 
wykonania zobowiązania, 

- braku dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji, której wymóg dostarczenia Zamawiającemu spoczywa 
na Wykonawcy, w tym dostarczenia dokumentacji niespełniającej wymagao określonych w umowie lub o 
niskiej jakości merytorycznej lub formalnej – po uprzednim bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu 
Wykonawcy do wykonania lub należytego wykonania zobowiązania, 

- braku dostarczenia Zamawiającemu lub uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych lub dostarczenia 
materiałów szkoleniowych niespełniających wymagao określonych w umowie lub o niskiej jakości 
merytorycznej i formalnej,  

- skracania czasu trwania danego szkolenia w stosunku do założonej liczby godzin – po uprzednim 
jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeo i braku zaniechania naruszeo przez 
Wykonawcę, 

- odmowy realizacji szkolenia w uzgodnionym terminie bez uzasadnionej przyczyny, przy czym, o tym, czy 
przyczyna jest uzasadniona decyduje Zamawiający,  

- realizacji szkolenia przez trenera/ów innych niż wskazani w złożonej ofercie, a, w przypadku dozwolonej 
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zmiany trenerów, prowadzenia szkoleo przez innych trenerów niż zaakceptowani przez Zamawiającego,  
- realizacji szkolenia przez podwykonawcę innego niż wskazany w złożonej ofercie,  
- gdy usługi realizowane przez Wykonawcę, w tym usługi cateringowe, warunki dot. zapewnionych przez 

Wykonawcę sal szkoleniowych, są nisko oceniane przez uczestników (do Zamawiającego wpłynęły więcej 
niż 3 skargi w tym zakresie),  

- braku uwzględnienia wskazówek Zamawiającego co do zawartości merytorycznej szkolenia, sposobu 
prowadzenia szkolenia – po uprzednim jednokrotnym wezwaniu wykonawcy do uwzględnienia 
wskazówek Zamawiającego i dalszego braku ich uwzględnienia przez Wykonawcę, 

- niespełniania przez sale szkoleniowe, catering (w tym serwis kawowy) wymagao określonych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym lub braku spełniania powszechnie obowiązujących lub wynikających z przepisów 
prawa standardów w tym zakresie - po uprzednim bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy 
do wykonania lub należytego wykonania zobowiązania,  

 przewidujące karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie 
za każdy dzieo opóźnienia, w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji 
szkoleniowej lub materiałów szkoleniowych, harmonogramów szkoleo, w stosunku do terminów 
określonych w umowie, opóźnienia w dostarczeniu materiałów szkoleniowych uczestnikom szkolenia,  

 w przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości prowadzonego szkolenia lub nieprawidłowości w zakresie 
prowadzonego szkolenia, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania, do czasu wyjaśnienia wątpliwości, 
wszystkich płatności związanych z realizacją tego szkolenia na rzecz Wykonawcy; Wykonawcy nie 
przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, 

 w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub w części 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy w całości lub 
w części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100% 
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, 

 Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokośd 
zastrzeżonych kar umownych.   

 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę 
umowy, może doprowadzid do powstania po stronie Zamawiającego szkody w wysokości przekraczającej 
wartośd umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w związku z zapisami umowy 
o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą, Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych dokumentów związanych 
z realizacją przedmiotowego projektu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego w pełnej wysokości, 
obejmującej zarówno rzeczywiste straty, jak i utracone korzyści.  

 zastrzegające możliwośd rozwiązania umowy przez Zamawiającego w całości lub w części (według wyboru 
Zamawiającego) za 2 – tygodniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, 

 zastrzegające możliwośd rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w całości 
lub w części (według wyboru Zamawiającego), w przypadku:  
- rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego prowadzone są przedmiotowe 

szkolenia;  
- naruszenia przez Wykonawcę (lub przez trenerów zapewnionych przez Wykonawcę lub przez 

podwykonawców, którym Wykonawca powierzył realizację całości lub części zamówienia) postanowieo 
umowy lub działania na szkodę Zamawiającego, w szczególności w przypadku: 
a) braku dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji wymaganej umową lub dostarczenia dokumentacji 

niespełniającej wymagao określonych w umowie lub o niskiej jakości merytorycznej lub formalnej, 
braku dostarczenia Zamawiającemu lub uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych lub 
dostarczenia materiałów szkoleniowych niespełniających wymagao określonych w umowie lub 
o niskiej jakości merytorycznej i formalnej,  

b) stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia w realizacji usługi szkoleniowej, braku 
stosowania się do ustalonego harmonogramu i programu szkolenia mimo wezwania Wykonawcy do 
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zaniechania naruszeo,  
c) skracania czasu trwania szkolenia w stosunku do założonej liczby godzin, mimo wezwania Wykonawcy 

do zaniechania naruszeo, odmowy realizacji szkolenia w uzgodnionym terminie bez uzasadnionej 
przyczyny, przy czym, o tym, czy przyczyna jest uzasadniona decyduje Zamawiający,  

d) realizacji szkoleo przez trenerów innych niż wskazani w złożonej ofercie, a, w przypadku dozwolonej 
zmiany trenerów, prowadzenie szkoleo przez innych trenerów niż zaakceptowani przez 
Zamawiającego,  

e) realizacji szkoleo przez innego podwykonawcę niż wskazany w ofercie,  
f) gdy usługi realizowane przez Wykonawcę, w tym usługi cateringowe, warunki dot. zapewnionych przez 

Wykonawcę sal szkoleniowych, są nisko oceniane przez uczestników (do Zamawiającego wpłynęły 
więcej niż 3 skargi w tym zakresie),  

g) braku uwzględnienia wskazówek Zamawiającego co do zawartości merytorycznej szkolenia, sposobu 
prowadzenia szkolenia – po uprzednim jednokrotnym wezwaniu wykonawcy do uwzględnienia 
wskazówek Zamawiającego i dalszego braku ich uwzględnienia przez Wykonawcę, 

h) niespełniania przez sale szkoleniowe, catering (w tym serwis kawowy) wymagao określonych 
w niniejszym zapytaniu ofertowym lub braku spełniania powszechnie obowiązujących standardów  
w tym zakresie - po uprzednim bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub 
należytego wykonania zobowiązania,  

i) opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji, w tym materiałów szkoleniowych, 
harmonogramów szkoleo, w stosunku do terminów określonych w umowie, przekraczającego 3 dni,  

j) opóźnienia w dostarczeniu materiałów szkoleniowych uczestnikom szkolenia przekraczającego 2 dni.  

 W razie rozwiązania umowy Wykonawcy przysługiwad będzie wynagrodzenie jedynie za usługi należycie 
wykonane do dnia rozwiązania Umowy. Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy 
z tytułu realizacji i rozwiązania Umowy. 

 Rozliczenie z Wykonawcą następowało będzie po zakooczeniu danego szkolenia w wymiarze odpowiednim 
do rzeczywistej liczby osób, które nabyły kwalifikacje w wyniku przeprowadzonych szkoleo, na podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku, pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu kompletu 
wymaganej dokumentacji wskazanej w  pkt. IV Zapytania ofertowego, pkt. 4, ppkt. 14, potwierdzającej 
prawidłową realizację szkolenia, w tym potwierdzającej uzyskanie przez uczestników szkolenia kwalifikacji. 
W przypadku, gdy uczestnik szkolenia mimo dwukrotnego podejścia do egzaminu nie nabył kwalifikacji, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyd Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą dwukrotne 
przystąpienie przez uczestnika do egzaminu i uzyskanie negatywnych wyników. 

 Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku oraz kompletnej dokumentacji wskazanej w pkt. IV pkt 4 
ppkt 14 zapytania ofertowego, po weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości wskazanej liczby 
uczestników szkolenia oraz dostarczonej dokumentacji. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest dostępnośd 
środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą, na rachunku bankowym 
Zamawiającego, służącym do dokonywania płatności w ramach przedmiotowego projektu. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia spowodowane brakiem środków na 
rachunku bankowym Zamawiającego, przeznaczonym na dokonywanie płatności w ramach 
przedmiotowego projektu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca nie jest 
uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. Dopuszcza się możliwośd 
wprowadzenia istotnych zmian postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  
a. okoliczności wynikających ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeo, przepisów, wytycznych, umowy 

o dofinansowanie i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych RPO WP 2014 – 2020, 
mających wpływ na realizację umowy, 

b. zmiany okresu i harmonogramu realizacji zamówienia, 
c. zmiany liczby uczestników szkoleo i związanej z tym zmiany łącznej wartości zamówienia, 
d. zmiany liczby godzin szkoleo, 
e. zmiany terminu płatności,  
f. zmiany miejsca realizacji umowy, 
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g. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji danego szkolenia w przypadku niemożności jego 
przeprowadzenia z uwagi na okoliczności leżące po stronie uczestników Projektu  

h. modyfikacji wymagao dotyczących programu szkoleo określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, 
i. aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę firmy, zmianę adresu i/lub siedziby, 

zmianę formy prawnej itp.  

 Warunki dokonania istotnych zmian umowy:  
a. wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą byd dokonywane 

w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez Strony, pod rygorem nieważności.  
b. Strona występująca o zmianę postanowieo umowy zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie 

pisemnego wniosku o zmianę postanowieo umowy wraz z uzasadnieniem.  
 
XII. Informacje uzupełniające 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania 

ofert.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części w przypadku, 

gdy:  
a) postępowanie dotknięte będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; 
b) nastąpi rozwiązanie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu, zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Instytucją Pośredniczącą; 
c) cena jednostkowa za przeszkolenie jednej osoby z danego zakresu tematycznego (szkolenia), 

obejmująca wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (organizacja i przeprowadzenie szkolenia + 
cena za egzamin zewnętrzny i wydanie certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego kwalifikację), 
zaoferowana przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przekracza określoną w budżecie 
kwotę na realizację tych zadao, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty; 

d) wystąpią inne okoliczności, które według oceny Zamawiającego uczynią dalsze prowadzenie 
postępowania nieuzasadnionym; 

3. W razie unieważnienia postępowania, Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcom 
kosztów związanych z udziałem w postępowaniu.  

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Hubert Durlik, kontakt telefoniczny pod nr tel. 515 445 276 
w godz. 8.00-16.00 w dni robocze; e-mail: strefak.kobiet@gmail.com . Adres do korespondencji: HDA – 
Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik „Strefa Kobiet” ul. Leśna 1a/2, 25-509 
Kielce. 
 

XIII. Wadium  
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium w następującej wysokości: 

1) w przypadku oferty na realizację szkolenia „Techniki sprzedaży” (częśd I przedmiotu zamówienia) 
wysokośd wadium wynosi 7000,00 zł (siedem tysiący zł), 

2) w przypadku oferty na realizację szkolenia „Opiekunka dziecięca” (częśd II przedmiotu zamówienia) 
wysokośd wadium wynosi 1500,00 zł (tysiąc piędset zł), 

3) w przypadku oferty na realizację szkolenia „Kucharz” (częśd III przedmiotu zamówienia) wysokośd 
wadium wynosi 1500,00 zł (tysiąc piędset zł), 

4) w przypadku oferty na realizację szkolenia „Pracownik obsługi biurowej” (częśd IV przedmiotu 
zamówienia) wysokośd wadium wynosi: 4000,00 zł (cztery tysiące zł). 

5) w przypadku oferty na realizację szkolenia „Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych” (częśd V 
przedmiotu zamówienia) wysokośd wadium wynosi: 1500,00 zł (tysiąc piędset zł). 

6) w przypadku oferty na realizację szkolenia „Opiekun osób starszych” (częśd VI przedmiotu 
zamówienia) wysokośd wadium wynosi: 1500,00 zł (tysiąc piędset zł). 

7) w przypadku oferty na realizację szkolenia „Pracownik finansowo - rachunkowy” (częśd VII 
przedmiotu zamówienia) wysokośd wadium wynosi: 1000,00 zł (tysiąc zł). 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na realizację więcej niż jednego szkolenia, zobowiązany jest do wpłaty 
wadium w wysokości odpowiadającej sumie kwot wadium przewidzianych dla tych szkoleo, których dotyczy 
oferta Wykonawcy.  

mailto:strefak.kobiet@gmail.com
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2. Wadium w odpowiedniej wysokości winno zostad wpłacone przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego nr: 47 1020 2629 0000 9202 0011 1633 PKO BP I/o Kielce. W tytule przelewu należy 
wskazad nr zapytania ofertowego oraz te części przedmiotu zamówienia, których wadium dotyczy (poprzez 
wskazanie numerów tych części): „Wadium-Zapytanie ofertowe nr 4/SK/2019 częśd ……………………..”. 
Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium za spełniony, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego 
zostanie uznany odpowiednią kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium nie jest oprocentowane. 
4. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: 

 Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy lub zwleka 
z zawarciem umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym  

lub  

 Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
lub 

 zawarcie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dojdzie do skutku z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy  

lub 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
5. Zamawiający zwróci wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie do 

30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania. Przez 
datę zwrotu rozumie się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium w ciągu 
7 dni od dnia zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba, że 
Wykonawca wyraził zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zgodnie z pkt. XIV ppkt 5 zapytania ofertowego. W  przypadku wyrażenia przez Wykonawcę zgody 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zastosowanie 
znajdują postanowienia pkt. XIV ppkt 5 zapytania ofertowego.   

7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert lub który nie złożył oferty mimo wniesienia wadium, jak również Wykonawcy, 
który złożył ofertę po upływie terminu składania ofert.  

8. Jeżeli wadium ma zostad zwrócone na inny rachunek bankowy niż ten, z którego dokonano wpłaty 
wadium, do oferty należy załączyd informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonad 
zwrotu kwoty wadium.  

 
XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia 

przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego 
kosztu brutto zamówienia (liczba osób x cena jednostkowa) wynikającego z oferty. Jeżeli Wykonawca 
został wybrany do realizacji więcej niż jednego szkolenia, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% sumy wskazanych w ofercie całkowitych kosztów brutto 
szkoleo do realizacji których Wykonawca został wybrany.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeo Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę. Z kwoty zabezpieczenia mogą byd potrącane wszelkie wierzytelności 
przysługujące Zamawiającemu względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu poprzez jego wpłacenie na 
rachunek bankowy Zamawiającego o nr: 47 1020 2629 0000 9202 0011 1633 PKO BP I/o Kielce . W tytule 
przelewu należy wskazad, że dotyczy on zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. szkoleo 
zawodowych – zapytanie nr 4/SK/2019.  

4. Za termin wniesienia zabezpieczenia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

5. Za zgodą Wykonawcy wyrażoną w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) przed upływem 
terminu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zaliczyd kwotę 
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wadium wniesionego przez Wykonawcę wraz z ofertą na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. W przypadku zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, jeżeli kwota wadium 
wniesionego przez Wykonawcę jest niższa niż wymagana kwota zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, wyliczona zgodnie z ppkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia brakującej 
kwoty zabezpieczenia w terminie i formie przewidzianej dla wniesienia zabezpieczenia. Jeżeli natomiast 
kwota wadium wniesionego przez Wykonawcę przewyższa wymaganą kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy różnicę pomiędzy kwotą wadium a wymaganym 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w ciągu 10 dni od dnia wyrażenia przez Wykonawcę zgody 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w formie 
przewidzianej dla zwrotu wadium.  

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy bez odsetek, w terminie 30 
dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia (rozumianego jako całośd – organizacja i przeprowadzenie 
wszystkich szkoleo zawodowych objętych umową wraz z walidacją i certyfikacją) i uznania przez 
Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 
XV. INFORMACJE DODATKOWE Z TREŚCIĄ KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM  
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  
 
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”) informujemy, że:  
 
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego  
i Biznesu Hubert Durlik, ul. Leśna 1a/2, 25-509 Kielce (dane kontaktowe: Telefon: 515 445 276, adres e-mail: 
strefak.kobiet@gmail.com,).  
• Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego  
i Biznesu Hubert Durlik, ul. Leśna 1a/2, 25-509 Kielce - email: strefak.kobiet@gmail.com Telefon: 515 445 276.  
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego numer 
4/SK/2019 z dnia 18 marca 2019 r. dotyczącego przeprowadzenia Szkoleo zawodowych  w ramach projektu 
„Strefa Kobiet” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji 
osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe na podstawie umowy o dofinansowanie nr 
RPPK.07.01.00-18-0199/18-00 i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
i budżetu paostwa.  
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania ofertowego, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.  
• Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres realizacji, trwałości 
oraz okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu (umowa o dofinansowanie nr 
RPPK.07.01.00-18-0199/18-00 projekt pn. „Strefa Kobiet!”.  
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w oparciu o zasadę konkurencyjności.  
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  
• posiada Pani/Pan:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
• nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
 
Załączniki 

 Załącznik nr 1- Formularz oferty   

 Załącznik nr 2- Oświadczenie potwierdzające doświadczenie trenera 

 Załącznik nr 3- Oświadczenie Wykonawcy dot. powiązao osobowych lub kapitałowych   

 Załącznik nr 4 – Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w realizacji szkoleo  

 Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy 

 Załącznik nr 6 - Oświadczenie podwykonawcy dot. powiązao osobowych lub kapitałowych    
 
 


