Poznań, dnia 28.03.2018 r.
Zapytanie ofertowe na realizację częściowych zamówień związanych z świadczeniem
zindywidualizowanych usług towarzyszących1 na rzecz przedsiębiorstw społecznych2 (dalej jako:
„PS”) działających w subregionie pilskim3, w ramach udzielanego im wsparcia pomostowego
(kontraktowanych w zależności od potrzeb danego PS) w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(dalej jako: „Zapytanie ofertowe”)

Stowarzyszenie ETAP z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8A, posiadające NIP:
9721170056, REGON: 300111927, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292660, którego dokumentacja przechowywana jest
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (dalej jako: „Zamawiający”),
realizujące wraz z Maciejem Perzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi
Szkoleniowe Maciej Perzyński, z siedzibą w Dolaszewie (64-930 Szydłowo), przy ul. Kasztanowej 51,
posiadającym NIP: 7641677220, REGON: 570282362, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie
pilskim” (dalej jako: „Projekt”) – stosując zasadę konkurencyjności, o której mowa m. in. w
Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako: „Wytyczne”), zaprasza do złożenia ofert na realizację
zindywidualizowanych usług towarzyszących na rzecz PS działających w subregionie pilskim, w
ramach udzielanego im wsparcia pomostowego (kontraktowanych w zależności od potrzeb danego
PS), których łączna wartość przekracza 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)
netto.
Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe,
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1

Zindywidualizowane usługi towarzyszące – usługi świadczone na rzecz PS mające na celu podnoszenie wiedzy
i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS (w szczególności związane ze
sferą ekonomiczną funkcjonowania PS) oraz dostarczanie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
potrzebnych do pracy w PS (adekwatne do potrzeb i roli danego pracownika w PS). Zindywidualizowane usługi
towarzyszące są dostosowane do potrzeb założycieli danego PS, samego PS lub pracownika PS.
2
Przedsiębiorstwo Społeczne – to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, której celem jest integracja
społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub świadczenie usług społecznych
użyteczności publicznej, realizujący jednocześnie cele prozatrudnieniowe, wyodrębniony pod względem
organizacyjnym i rachunkowym.
3
Subregion pilski – teren obejmujący obszar terytorialny powiatów: pilski, wągrowiecki, czarnkowskotrzcianecki, chodzieski oraz złotowski.

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
1. Zamawiający:
Stowarzyszenie ETAP
ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań
NIP: 9721170056
REGON: 300111927
KRS 0000292660
tel./ fax. 61 656 99 71
2. Nazwa projektu
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim”
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Zamawiający realizujący Projekt w ramach poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty
konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+),
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zaprasza do przedstawienia ofert na realizację następujących zamówień częściowych:
Częściowe zamówienie nr 1:
Świadczenie zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci usług związanych z
przygotowaniem oraz przeprowadzeniem warsztatów na rzecz PS, przy czym:
a) Zamawiający przez warsztaty rozumie zajęcia grupowe przeprowadzane dla grupy nie
mniej niż 5 i nie więcej niż 10 osób delegowanych do udziału przez PS, wskazanych
wybranemu wykonawcy przez Zamawiającego, o tematyce dostosowanej do
indywidualnych potrzeb uczestników warsztatów zidentyfikowanych przez Zamawiającego
np. budowa i redefinicja strategii gospodarczych, zarządzanie finansami, księgowość,
zarządzanie, marketing, prawo, analizy finansowe, komunikacja z mediami i in. (dalej jako:
„Warsztaty”) – tematykę Warsztatów oraz liczbę uczestników danego Warsztatu
Zamawiający będzie wskazywał wybranemu wykonawcy na co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem danego Warsztatu;
b) Każdy Warsztat będzie trwał nie więcej niż 16 godzin lekcyjnych (Zamawiający przez jedną
godzinę lekcyjną rozumie zajęcia trwające nieprzerwanie przez 45 minut), przy czym
będzie on odbywał się w ciągu dwóch następujących po sobie dni – terminy realizacji
Warsztatów Zamawiający będzie wskazywał wybranemu wykonawcy na co najmniej 7 dni
przed planowanym terminem danego Warsztatu;
c) wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Warsztatów w
miejscowości wskazanej przez Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie subregionu
pilskiego, z zastrzeżeniem pkt d) poniżej – miejscowości, w której będą realizowane

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Warsztaty Zamawiający będzie wskazywał wybranemu wykonawcy na co najmniej 7 dni
przed planowanym terminem danego Warsztatu;
wybrany wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zapewnienia na swój koszt w
miejscowości, o której mowa w pkt c) powyżej, sali w której odbędzie się Warsztat, przy
czym Zamawiający zastrzega, iż Warsztaty mogą odbywać się także w pomieszczaniach
bezpłatnie udostępnionych wybranemu wykonawcy przez Zamawiającego np. siedziba
danego PS;
wybrany wykonawca będzie zobowiązany do odebrania niezbędnej do prawidłowego
świadczenia usług dokumentacji od przedstawicieli PS biorących udział w danym
Warsztacie;
wybrany wykonawca będzie zobowiązany do kompletowania dokumentacji związanej z
zrealizowanym Warsztatem obejmującej: podpisane przez przedstawicieli PS oraz
wybranego wykonawcę karty oraz listy obecności (według wzorów przekazanych przez
Zamawiającego);
w ramach Warsztatów wybrany wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia
uczestnikom Warsztatów materiałów szkoleniowych w postaci: skryptu, długopisu, jak
również cateringu w postaci jednodaniowego obiadu oraz całodziennego serwisu
kawowego (woda, sok, ciastka kruche, kawa herbata, śmietanka, cukier, cytrynka);
Zamawiający szacuje, iż w okresie realizacji Projektu z Warsztatów skorzysta nie więcej niż
45 PS, gdzie każdy PS w okresie realizacji Projektu może delegować do udziału w
Warsztacie nie więcej niż 10 uczestników;
Zamawiający będzie dokonywał płatności jedynie za faktycznie zamówione przez
Zamawiającego i prawidłowo zrealizowane przez Wykonawcę usługi tj. przeprowadzone
Warsztaty, każdorazowo po ich wykonaniu przez wybranego wykonawcę.
jeżeli w trakcie realizacji ww. usług powstaną jakiekolwiek dzieła (treści), które
wykazywać będą znamiona utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.) - dalej jako
„Utwór” – wybrany wykonawca będzie zobowiązany, na warunkach określonych w
zawartej w wyniku Zapytania Ofertowego umowie, do przeniesienia na Zamawiającego
majątkowych praw autorskich do Utworów na wszystkich znanych w chwili powstania
danego Utworu polach eksploatacji, w ramach wynagrodzenia przysługującego za
zrealizowanie Warsztatów.

Częściowe zamówienie nr 2:
Świadczenie zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci usług związanych z
przygotowaniem oraz przeprowadzeniem doradztwa na rzecz PS, przy czym:
a) Zamawiający przez doradztwo rozumie zajęcia indywidualne – przeprowadzane przez
wybranego wykonawcę dla nie więcej niż 1 osoby delegowanej przez PS, wskazanej
wybranemu wykonawcy przez Zamawiającego, o tematyce dostosowanej do
indywidualnych potrzeb uczestnika doradztwa zidentyfikowanych przez Zamawiającego
np. budowa i redefinicja strategii gospodarczych, zarządzanie finansami, księgowość,
zarządzanie, marketing, prawo, analizy finansowe, komunikacja z mediami i in. (dalej jako:
„Doradztwo”) – tematykę Doradztwa oraz dane uczestnika danego Doradztwa
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Zamawiający będzie wskazywał wybranemu wykonawcy na co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem danego Doradztwa;
Doradztwo może trwać nie więcej niż 8 godzin w ciągu jednego dnia roboczego
(Zamawiający przez jedną godzinę Doradztwa rozumie spotkanie trwające nieprzerwanie
przez 60 minut), przy czym każdorazowo długość Doradztwa będzie dostosowana do
potrzeb danego PS – terminy realizacji Doradztwa Zamawiający będzie wskazywał
wybranemu wykonawcy na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem danego
Doradztwa;
wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Doradztwa w miejscowości
wskazanej przez Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie subregionu pilskiego, z
zastrzeżeniem pkt d) poniżej – miejscowość, w której będzie realizowane Doradztwo
Zamawiający będzie wskazywał wybranemu wykonawcy na co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem danego Doradztwa;
wybrany wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zapewnienia na swój koszt w
miejscowości, o której mowa w pkt c) powyżej, sali w której odbędzie się Doradztwo, przy
czym Zamawiający zastrzega, iż Doradztwo może odbywać się także w pomieszczaniach
bezpłatnie udostępnionych wybranemu wykonawcy przez Zamawiającego np. siedziba
danego PS;
wybrany wykonawca będzie zobowiązany do odebrania niezbędnej do prawidłowego
świadczenia usług dokumentacji od przedstawicieli PS biorących udział w danym
Doradztwie;
wybrany wykonawca będzie zobowiązany do kompletowania dokumentacji związanej z
zrealizowanym Doradztwem obejmującej: podpisane przez przedstawicieli PS oraz
wybranego wykonawcę karty oraz listy obecności (według wzorów przekazanych przez
Zamawiającego);
Zamawiający szacuje, iż w okresie realizacji Projektu z Doradztwa skorzysta nie więcej niż
45 PS, gdzie: każdy PS w okresie realizacji Projektu może wykorzystać średnio 10 godzin
Doradztwa;
Zamawiający będzie dokonywał płatności jedynie za faktycznie zamówione przez
Zamawiającego i prawidłowo zrealizowane przez Wykonawcę usługi tj. przeprowadzone
Doradztwo, każdorazowo po ich wykonaniu przez wybranego wykonawcę.

Częściowe zamówienie nr 3:
Świadczenie zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci usług związanych z
przygotowaniem oraz przeprowadzeniem mentoringu, tutoringu oraz coachingu na rzecz PS,
przy czym:
a) Zamawiający przez mentoring rozumie regularnie przeprowadzane przez wybranego
wykonawcę (mentora) zajęcia indywidualne dla nie więcej niż 1 osoby delegowanej przez
PS, wskazanej wybranemu wykonawcy przez Zamawiającego, mające na celu:
i. odkrywanie i rozwijanie potencjału uczestnika zajęć poprzez systematyczne rozmowy
z prowadzącym zajęcia mentorem;
ii. rozwój samoświadomości zawodowej;

b)

c)

d)

e)

f)

g)

iii. wspomaganie procesu „poznawania samego siebie” oraz realizacji wybranej drogi
samorealizacji;
iv. wspomaganie procesu zdobywania nowej wiedzy oraz kompetencji
(dalej łącznie jako: „Mentoring”);
Zamawiający przez tutoring rozumie regularnie przeprowadzane przez wybranego
wykonawcę (tutora) zajęcia indywidualne dla nie więcej niż 1 osoby delegowanej przez PS,
wskazanej wybranemu wykonawcy przez Zamawiającego, mające na celu:
i. kierowanie rozwojem uczestnika zajęć poprzez wyznaczanie mu zadań do realizacji i
następcze weryfikowanie wyników ich realizacji;
ii. identyfikowanie mocnych stron uczestnika zajęć oraz rozwój jego potencjału;
iii. identyfikowanie słabych stron uczestnika zajęć oraz dobór odpowiednich środków
zaradczych;
iv. wyznaczanie ścieżki rozwoju uczestnika zajęć;
v. motywowanie uczestnika zajęć;
(dalej łącznie jako: „Tutoring”);
Zamawiający przez coaching rozumie przeprowadzane przez wybranego wykonawcę
(coacha), przy wykorzystaniu elementów psychologii, regularne zajęcia indywidualne dla
nie więcej niż 1 osoby delegowanej przez PS, wskazanej wybranemu wykonawcy przez
Zamawiającego, dotyczące tematyki związanej m.in. z: biznesem, rozwojem kariery,
finansami, relacjami interpersonalnymi, mające na celu wzmocnienie oraz wspieranie
uczestnika zajęć w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne
odkrycia, wnioski i zasoby, w szczególności poprzez:
i. wzmocnienie u uczestnika zajęć zdolności w zakresie identyfikacji własnych potrzeb;
ii. wzmocnienie umiejętności mających na celu sprawny przebieg procesu decyzyjnego;
iii. wzmocnienie tempa rozwoju uczestnika zajęć;
iv. polepszenie efektów podejmowanych przez uczestnika zajęć działań
(dalej łącznie jako: „Coaching”);
Zamawiający będzie wskazywał wybranemu wykonawcy dane uczestnika Mentoringu,
Tutoringu lub Coachingu na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
świadczenia usług dla danego uczestnika;
wybrany wykonawca w ramach Mentoringu, Tutoringu oraz Coachingu będzie
zobowiązany do określenia dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżki Mentoringu,
Tutoringu oraz Coachingu,
wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Mentoringu, Tutoringu lub
Coachingu, w miejscowości wskazanej przez Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie
subregionu pilskiego, z zastrzeżeniem pkt g) poniżej – miejscowość, w której realizowany
będzie Mentoring, Tutoring lub Coaching Zamawiający będzie wskazywał wybranemu
wykonawcy na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia;
wybrany wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zapewnienia na swój koszt w
miejscowości, o której mowa w pkt f) powyżej, sali w której odbędzie się Mentoring,
Tutoring lub Coaching, przy czym Zamawiający zastrzega, iż Mentoring, Tutoring lub
Coaching mogą odbywać się także w pomieszczaniach bezpłatnie udostępnionych
wybranemu wykonawcy przez Zamawiającego np. siedziba danego PS;

h) wybrany wykonawca będzie zobowiązany do odebrania niezbędnej do prawidłowego
świadczenia usług dokumentacji od uczestników biorących udział w Mentoringu,
Tutoringu lub Coachingu;
i) wybrany wykonawca będzie zobowiązany do kompletowania dokumentacji związanej z
zrealizowanym Mentoringiem, Tutoringiem lub Coachingiem obejmującej: podpisane
przez uczestnika zajęć oraz wybranego wykonawcę karty oraz listy obecności (według
wzorów przekazanych przez Zamawiającego);
j) Zamawiający szacuje, iż w okresie realizacji Projektu z Mentoringu, Tutoringu oraz
Coachingu skorzysta nie więcej niż 45 PS, gdzie każdy PS w okresie realizacji Projektu może
wykorzystać średnio 30 godzin zajęć w ramach Mentoringu, Tutoringu lub Coachingu;
k) Zamawiający będzie dokonywał płatności jedynie za faktycznie zamówione przez
Zamawiającego i prawidłowo zrealizowane przez Wykonawcę usługi tj. przeprowadzone
zajęcia w ramach Mentoringu, Tutoringu lub Coachingu;
Częściowe zamówienie nr 4:
Świadczenie zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci usług związanych z
przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wizyt studyjnych, przy czym:
a) Zamawiający przez wizytę studyjną rozumie przygotowane oraz przeprowadzane przez
wybranego wykonawcę (organizatora) spotkanie z przedstawicielami PS, przy czym:
i. w każdej wizycie studyjnej będzie brać udział nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10
uczestników, będących przedstawicielami PS, wskazanych przez Zamawiającego;
ii. Zamawiający na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem wizyty studyjnej
wskaże wykonawcy:
- termin, w którym wybrany wykonawca będzie zobowiązany do jej
przeprowadzenia;
- liczbę oraz dane uczestników biorących udział w danej wizycie studyjnej;
iii. każda wizyta studyjna odbędzie się w modelowo działającym PS zlokalizowanym na
terenie subregionu pilskiego – z zastrzeżeniem pkt iv. poniżej – wybrany wykonawca
w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji, o której mowa w ppkt ii. powyżej,
będzie zobowiązany do wskazania Zamawiającemu propozycji co najmniej 2 miejsc
(modelowo działających PS), w których może odbyć się wizyta studyjna;
iv. Zamawiający w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji, o której mowa w ppkt iii.
powyżej, spośród przedstawionych przez wybranego wykonawcę miejsc (modelowo
działających PS), dokona wyboru miejsca, w którym ma odbyć się dana wizyta
studyjna (dalej jako: „Wizyta studyjna”);
b) wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi Wizyty
studyjnej na własny koszt transportu z miejsca wyjazdu (zlokalizowanego na terenie
subregionu pilskiego – ustalanego każdorazowo w trybie roboczym z Zamawiającym) do
miejsca, w którym odbędzie się Wizyta studyjna;
c) wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi Wizyty
studyjnej na własny koszt ubezpieczenia NNW;

d) wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia w trakcie każdej Wizyty
studyjnej każdemu uczestnikowi Wizyty studyjnej ciepłego posiłku w postaci obiadu
jednodaniowego;
e) wybrany wykonawca będzie zobowiązany do odebrania niezbędnej do prawidłowego
świadczenia usług dokumentacji od przedstawicieli PS biorących udział w Wizycie
studyjnej;
f) wybrany wykonawca będzie zobowiązany do kompletowania dokumentacji związanej z
Wizytami studyjnymi obejmującej: podpisane przez przedstawicieli PS oraz wybranego
wykonawcę karty oraz listy obecności (według wzorów przekazanych przez
Zamawiającego);
g) Zamawiający szacuje, iż w okresie realizacji Projektu z możliwości udziału w Wizycie
studyjnej skorzysta nie więcej niż 45 PS, gdzie każdy PS w okresie realizacji Projektu może
skierować do udziału w Wizycie studyjnej nie więcej niż 8 swoich przedstawicieli;
h) Zamawiający będzie dokonywał płatności jedynie za faktycznie zamówione przez
Zamawiającego i prawidłowo zrealizowane przez Wykonawcę usługi związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem Wizyt studyjnych.
Zapytanie Ofertowe dotyczy realizacji częściowych zamówień przez potencjalnych wykonawców,
Zamawiający dopuszcza zatem składanie ofert częściowych (zgodnie z podziałem na ww. cztery
częściowe zamówienia).
4. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
Częściowe zamówienie nr 1:
80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego;
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe;
Częściowe zamówienie nr 2:
80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego;
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe;
Częściowe zamówienie nr 3:
79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania
i zabezpieczania
80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego;
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe;
Częściowe zamówienie nr 4:
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe;
92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
98300000-6 - Różne usługi

5. Termin wykonania zamówienia:
W zakresie częściowego zamówienia nr 1: od dnia 16.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r.
W zakresie częściowego zamówienia nr 2: od dnia 16.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r.
W zakresie częściowego zamówienia nr 3: od dnia 16.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r.
W zakresie częściowego zamówienia nr 4: od dnia 16.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r.
6. Przygotowanie oferty:
Częściowe zamówienie nr 1:
O udzielenie częściowego zamówienia nr 1 mogą się ubiegać oferenci (osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy łącznie spełniają
następujące warunki dopuszczające:
1) posiadają4 odpowiednią wiedzę lub doświadczenie tj. posiadają co najmniej 3-letnie
doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci
warsztatów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia (dalej jako: „Warunek
dopuszczający nr 1”) – Zamawiający dokona oceny spełnienia Warunku dopuszczającego nr 1
na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty:
a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci warsztatów z zakresu objętego
przedmiotem zamówienia;
b. dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci warsztatów z zakresu objętego
przedmiotem zamówienia tj. poświadczone za zgodność z oryginałem referencje lub
rekomendacje wystawione w związku z świadczeniem zindywidualizowanych usług
towarzyszących w postaci warsztatów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia –
przez podmioty, na rzecz których były świadczone przedmiotowe usługi;
2) posiadają5 odpowiednią wiedzę lub doświadczenie tj. w okresie co najmniej trzech lat przed
upływem terminu składania ofert – jeżeli termin prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie – oferent świadczył zindywidualizowane usługi towarzyszące w postaci
warsztatów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w wymiarze co najmniej 100
(słownie: stu) godzin (dalej jako: „Warunek dopuszczający nr 2”) – Zamawiający dokona
oceny spełnienia Warunku dopuszczającego nr 2 na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na
podstawie:
a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego
oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci warsztatów z zakresu objętego
przedmiotem zamówienia;
4
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b. dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci warsztatów z zakresu objętego
przedmiotem zamówienia tj. poświadczone za zgodność z oryginałem referencje lub
rekomendacje wystawione w związku z świadczeniem zindywidualizowanych usług
towarzyszących w postaci warsztatów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia –
przez podmioty, na rzecz których były świadczone przedmiotowe usługi;
3) posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (dalej jako: „Warunek dopuszczający nr 3”) – Zamawiający dokona oceny
spełnienia Warunku dopuszczającego nr 3 na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie:
a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego
oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadania wpisu w Rejestrze Instytucji
Szkoleniowych;
b. dokumentu potwierdzającego posiadanie wpisu w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
tj. poświadczony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający wpis w
Rejestrze Instytucji Szkoleniowych;
Częściowe zamówienie nr 2:
O udzielenie częściowego zamówienia nr 2 mogą się ubiegać oferenci (osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy łącznie spełniają
następujące warunki dopuszczające:
1) posiadają6 odpowiednią wiedzę lub doświadczenie tj. posiadają co najmniej 3-letnie
doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci
doradztwa z zakresu objętego przedmiotem zamówienia (dalej jako: „Warunek dopuszczający
nr 1”) – Zamawiający dokona oceny spełnienia Warunku dopuszczającego nr 1 na zasadzie
„spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty:
a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego
oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci doradztwa z zakresu objętego
przedmiotem zamówienia;
b. dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci doradztwa z zakresu objętego
przedmiotem zamówienia tj. poświadczone za zgodność z oryginałem referencje lub
rekomendacje wystawione w związku z świadczeniem zindywidualizowanych usług
towarzyszących w postaci doradztwa z zakresu objętego przedmiotem zamówienia –
przez podmioty, na rzecz których były świadczone przedmiotowe usługi;
2) posiadają7 odpowiednią wiedzę lub doświadczenie tj. w okresie co najmniej trzech lat przed
upływem terminu składania ofert – jeżeli termin prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie – oferent świadczył zindywidualizowane usługi towarzyszące w postaci
6
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doradztwa z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w wymiarze co najmniej 100
(słownie: stu) godzin (dalej jako: „Warunek dopuszczający nr 2”) – Zamawiający dokona
oceny spełnienia Warunku dopuszczającego nr 2 na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na
podstawie:
a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego
oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci doradztwa z zakresu objętego
przedmiotem zamówienia;
b. dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci doradztwa szkoleń z zakresu
objętego przedmiotem zamówienia tj. poświadczone za zgodność z oryginałem
referencje lub rekomendacje wystawione w związku z świadczeniem
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci doradztwa z zakresu objętego
przedmiotem zamówienia – przez podmioty, na rzecz których były świadczone
przedmiotowe usługi;
3) posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (dalej jako: „Warunek dopuszczający nr 3”) – Zamawiający dokona oceny
spełnienia Warunku dopuszczającego nr 3 na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie:
a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego
oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadania wpisu w Rejestrze Instytucji
Szkoleniowych;
b. dokumentu potwierdzającego posiadanie wpisu w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
tj. poświadczony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający wpis w
Rejestrze Instytucji Szkoleniowych;
Częściowe zamówienie nr 3:
O udzielenie częściowego zamówienia nr 3 mogą się ubiegać oferenci (osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy łącznie spełniają
następujące warunki dopuszczające:
1) posiadają8 odpowiednią wiedzę lub doświadczenie tj. posiadają co najmniej 3-letnie
doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci
mentoringu, tutoringu oraz coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia (dalej
jako: „Warunek dopuszczający nr 1”) – Zamawiający dokona oceny spełnienia Warunku
dopuszczającego nr 1 na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty:
a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego
oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci mentoringu, tutoringu oraz
coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia;
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b. dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci mentoringu, tutoringu oraz
coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. poświadczone za zgodność
z oryginałem referencje lub rekomendacje wystawione w związku z świadczeniem
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci mentoringu, tutoringu oraz
coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia – przez podmioty, na rzecz
których były świadczone przedmiotowe usługi;
2) posiadają9 odpowiednią wiedzę lub doświadczenie tj. w okresie co najmniej trzech lat przed
upływem terminu składania ofert – jeżeli termin prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie – oferent świadczył zindywidualizowane usługi towarzyszące w postaci
mentoringu, tutoringu oraz coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w
wymiarze co najmniej 100 (słownie: stu) godzin (dalej jako: „Warunek dopuszczający nr 2”) –
Zamawiający dokona oceny spełnienia Warunku dopuszczającego nr 2 na zasadzie „spełnia –
nie spełnia”, na podstawie:
a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Zapytania Ofertowego
oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci mentoringu, tutoringu oraz
coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia;
b. dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci mentoringu, tutoringu oraz
coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. poświadczone za zgodność
z oryginałem referencje lub rekomendacje wystawione w związku z świadczeniem
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci mentoringu, tutoringu oraz
coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia – przez podmioty, na rzecz
których były świadczone przedmiotowe usługi;
3) posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (dalej jako: „Warunek dopuszczający nr 3”) – Zamawiający dokona oceny
spełnienia Warunku dopuszczającego nr 3 na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie:
a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego
oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadania wpisu w Rejestrze Instytucji
Szkoleniowych;
b. dokumentu potwierdzającego posiadanie wpisu w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
tj. poświadczony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający wpis w
Rejestrze Instytucji Szkoleniowych;
Częściowe zamówienie nr 4:
O udzielenie częściowego zamówienia nr 4 mogą się ubiegać oferenci (osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy łącznie spełniają
następujące warunki dopuszczające:
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1) posiadają10 odpowiednią wiedzę lub doświadczenie tj. posiadają co najmniej 3-letnie
doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt
studyjnych lub wydarzeń o podobnym charakterze z zakresu objętego przedmiotem
zamówienia (dalej jako: „Warunek dopuszczający nr 1”) – Zamawiający dokona oceny
spełnienia Warunku dopuszczającego nr 1 na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie
dołączonych do oferty:
a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Zapytania Ofertowego
oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt studyjnych lub wydarzeń
o podobnym charakterze z zakresu objętego przedmiotem zamówienia;
b. dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt studyjnych lub wydarzeń
o podobnym charakterze z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj.
poświadczone za zgodność z oryginałem referencje lub rekomendacje wystawione w
związku z świadczeniem zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt
studyjnych lub wydarzeń o podobnym charakterze z zakresu objętego przedmiotem
zamówienia – przez podmioty, na rzecz których były świadczone przedmiotowe
usługi;
2) posiadają11 odpowiednią wiedzę lub doświadczenie tj. w okresie co najmniej trzech lat przed
upływem terminu składania ofert – jeżeli termin prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie – oferent świadczył zindywidualizowane usługi towarzyszące w postaci wizyt
studyjnych lub wydarzeń o podobnym charakterze z zakresu objętego przedmiotem
zamówienia w wymiarze co najmniej 3 (słownie: trzech) zorganizowanych wizyt studyjnych
lub wydarzeń o podobnym charakterze (dalej jako: „Warunek dopuszczający nr 2”) –
Zamawiający dokona oceny spełnienia Warunku dopuszczającego nr 2 na zasadzie „spełnia –
nie spełnia”, na podstawie:
a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Zapytania Ofertowego
oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt studyjnych lub wydarzeń
o podobnym charakterze z zakresu objętego przedmiotem zamówienia;
b. dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt studyjnych lub wydarzeń
o podobnym charakterze z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj.
poświadczone za zgodność z oryginałem referencje lub rekomendacje wystawione w
związku z świadczeniem zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt
studyjnych lub wydarzeń o podobnym charakterze z zakresu objętego przedmiotem
zamówienia – przez podmioty, na rzecz których były świadczone przedmiotowe usługi.
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Oferent, który zdolny jest do wykonania jednego, dwóch, trzech lub czterech opisanych wyżej
zamówień częściowych (spełnia warunki dopuszczające) i jest zainteresowany ich realizacją,
powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego w sposób opisany poniżej, ofertę zgodnie
z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, podając w
szczególności:
W zakresie częściowego zamówienia nr 1:
Oferent powinien podać w ofercie cenę brutto za udział 1 (słownie: jednej) osoby w 1 (słownie:
jednym) Warsztacie z zakresu i na warunkach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, a
ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszelkie dokumenty wskazane w treści Zapytania
Ofertowego.
W zakresie częściowego zamówienia nr 2:
Oferent powinien podać w ofercie cenę brutto za 1 (słownie: jedną) godzinę prowadzenia
Doradztwa z zakresu i na warunkach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, a ponadto
oferent powinien dołączyć do oferty wszelkie dokumenty wskazane w treści Zapytania
Ofertowego.
W zakresie częściowego zamówienia nr 3:
Oferent powinien podać w ofercie cenę brutto za 1 (słownie: jedną) godzinę prowadzenia
Mentoringu, Tutoringu lub Coachingu z zakresu i na warunkach wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszelkie dokumenty
wskazane w treści Zapytania Ofertowego.
W zakresie częściowego zamówienia nr 4:
Oferent powinien podać w ofercie cenę brutto za udział 1 (słownie: jednej) osoby w 1 (słownie:
jednej) Wizycie studyjnej na warunkach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, a
ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszelkie dokumenty wskazane w treści Zapytania
Ofertowego.
Oferent w ramach ww. przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej
określonych warunków dopuszczających.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach danego
zamówienia częściowego, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie oferenta i Zapytaniu Ofertowym.
Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (zł).
Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Musi być podpisana przez osobę/-y
uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis

musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, a do oferty musi zostać dołączony dokument
wykazujący umocowanie takiej osoby do występowania w imieniu oferenta.
7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty – sporządzone na formularzu ofertowym według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do
Zapytania Ofertowego, w języku polskim, w sposób czytelny, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz
dokumentami wymienionymi w Zapytaniu Ofertowym, należy złożyć w zamkniętej kopercie do
dnia 10.04.2018r., osobiście w siedzibie Zamawiającego lub kurierem lub przesyłką pocztową na
adres siedziby Zamawiającego - w godzinach otwarcia biura Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do
15.00 (z dopiskiem: „Oferta dotycząca świadczeniem zindywidualizowanych usług towarzyszących
na rzecz przedsiębiorstw społecznych działających w subregionie pilskim , w ramach udzielanego
im wsparcia pomostowego (kontraktowanych w zależności od potrzeb danego PS) w ramach
projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” – nie otwierać do
dnia 10.04.2018r.”). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej
na adres magda.marcinkowska@owesetap.pl, przy czym nie wyłącza to obowiązku złożenia oferty
w sposób i terminie określonym w zdaniu poprzedzającym.
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie
będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.
8. Informacje na temat zamówienia objętego Zapytaniem Ofertowym:
Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są przez Magdalenę Marcinkowską:
 telefonicznie, pod numerem: 61 656 99 71
 e-mailowo pod adresem: owesetap@owesetap.pl
9. Kryteria oceny oferty, informacje na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oraz sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego
kryterium:
W zakresie częściowe zamówienia nr 1
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria:
1) kwota wynagrodzenia brutto za udział 1 (słownie: jednego) uczestnika w 1 (słownie:
jednym) Warsztacie z zakresu i na warunkach określonych w opisie przedmiotu
zamówienia – waga kryterium: 50% (max 50 pkt);
2) doświadczenie osoby wyznaczonej
do realizacji przedmiotu zamówienia tj.
prowadzenia Warsztatów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. liczba
godzin przeprowadzonych warsztatów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia –
waga kryterium 50% (max 50 pkt).

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za udział 1
(słownie: jednego) uczestnika w 1 (słownie: jednym) Warsztacie z zakresu objętego opisem
przedmiotu zamówienia otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
wynagrodzenie brutto oferty najtańszej
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ *50
wynagrodzenie brutto oferty ocenianej
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2. W ramach kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji opisu przedmiotu
zamówienia tj. prowadzenia Warsztatów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. liczba
godzin przeprowadzonych Warsztatów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia”
Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie liczby godzin przeprowadzonych warsztatów
z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w okresie trzech lat poprzedzających złożenie oferty
(jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy to w tym okresie) – ustalone na podstawie
załączonych do oferty oświadczenia oferenta oraz dokumentów potwierdzających to
doświadczenie tj. referencje lub rekomendacje wystawione przez podmioty, na rzecz których
świadczone były usług. Oferent będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium
według następującego schematu:
 do 100 godzin przeprowadzonych warsztatów – 0 punktów (kryterium
dopuszczające);
 powyżej 100 godzin przeprowadzonych warsztatów do 200 godzin
przeprowadzonych warsztatów – 10 punktów;
 powyżej 200 godzin przeprowadzonych warsztatów do 300 godzin
przeprowadzonych warsztatów – 20 punktów;
 powyżej 300 godzin przeprowadzonych warsztatów do 400 godzin
przeprowadzonych warsztatów – 30 punktów;
 powyżej 400 godzin przeprowadzonych warsztatów do 500 godzin
przeprowadzonych warsztatów – 40 punktów;
 powyżej 500 godzin przeprowadzonych warsztatów – 50 punktów.
Oferent zobligowany jest do zadeklarowania posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 4), które
następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie dołączonych do oferty
dokumentów.
Punkty z oceny kryterium 1 i 2 zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma
zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
W zakresie częściowe zamówienia nr 2
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria:

1) kwota wynagrodzenia brutto za 1 (słownie: jedną) godzinę Doradztwa z zakresu i na
warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia – waga kryterium: 50% (max
50 pkt);
2) doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia tj.
prowadzenia doradztwa z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. liczba godzin
przeprowadzonego doradztwa z zakresu objętego przedmiotem zamówienia – waga
kryterium 50% (max 50 pkt).
Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za 1
(słownie: jedną) godzinę Doradztwa z zakresu objętego opisem przedmiotu zamówienia otrzyma
najtańsza oferta według wzoru:
wynagrodzenie brutto oferty najtańszej
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ *50
wynagrodzenie brutto oferty ocenianej
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2. W ramach kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu
zamówienia tj. prowadzenia doradztwa z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. liczba
godzin przeprowadzonego doradztwa z zakresu objętego przedmiotem zamówienia” Zamawiający
będzie przyznawał punkty na podstawie liczby godzin przeprowadzonego doradztwa z zakresu
objętego przedmiotem zamówienia w okresie trzech lat poprzedzających złożenie oferty (jeśli
okres prowadzenia działalności był krótszy to w tym okresie) – ustalone na podstawie
załączonych do oferty oświadczenia oferenta oraz dokumentów potwierdzających to
doświadczenie tj. referencje lub rekomendacje wystawione przez podmioty, na rzecz których
świadczone były usług. Oferent będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium
według następującego schematu:
 do 100 godzin przeprowadzonego doradztwa – 0 punktów (kryterium dopuszczające);
 powyżej 100 godzin przeprowadzonego doradztwa do 200 godzin przeprowadzonego
doradztwa – 10 punktów;
 powyżej 200 godzin przeprowadzonego doradztwa do 300 godzin przeprowadzonego
doradztwa – 20 punktów;
 powyżej 300 godzin przeprowadzonego doradztwa do 400 godzin przeprowadzonego
doradztwa – 30 punktów;
 powyżej 400 godzin przeprowadzonego doradztwa do 500 godzin przeprowadzonego
doradztwa – 40 punktów;
 powyżej 500 godzin przeprowadzonego doradztwa – 50 punktów.
Oferent zobligowany jest do zadeklarowania posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 6), które
następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie dołączonych do oferty
dokumentów.

Punkty z oceny kryterium 1 i 2 zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma
zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
W zakresie częściowe zamówienia nr 3
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria:
1) kwota wynagrodzenia brutto za 1 (słownie: jedną) godzinę Mentoringu, Tutoringu lub
Coachingu z zakresu i na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia –
waga kryterium: 50% (max 50 pkt);
2) doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia tj.
prowadzenia mentoringu, tutoringu lub coachingu z zakresu objętego przedmiotem
zamówienia tj. liczba godzin przeprowadzonego mentoringu, tutoringu lub coachingu z
zakresu objętego przedmiotem zamówienia – waga kryterium 50% (max 50 pkt).
Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za 1
(słownie: jedną) godzinę Mentoringu, Tutoringu lub Coachingu z zakresu objętego opisem
przedmiotu zamówienia otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
wynagrodzenie brutto oferty najtańszej
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ *50
wynagrodzenie brutto oferty ocenianej
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2. W ramach kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu
zamówienia tj. prowadzenia mentoringu, tutoringu lub coachingu z zakresu objętego
przedmiotem zamówienia tj. liczba godzin przeprowadzonego mentoringu, tutoringu lub
coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia” Zamawiający będzie przyznawał punkty
na podstawie liczby godzin przeprowadzonego mentoringu, tutoringu lub coachingu z zakresu
objętego przedmiotem zamówienia w okresie trzech lat poprzedzających złożenie oferty (jeśli
okres prowadzenia działalności był krótszy to w tym okresie) – ustalone na podstawie
załączonych do oferty oświadczenia oferenta oraz dokumentów potwierdzających to
doświadczenie tj. referencje lub rekomendacje wystawione przez podmioty, na rzecz których
świadczone były usług. Oferent będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium
według następującego schematu:
 do 100 godzin przeprowadzonego mentoringu, tutoringu lub coachingu – 0 punktów
(kryterium dopuszczające);
 powyżej 100 godzin przeprowadzonego mentoringu, tutoringu lub coachingu do 200
godzin przeprowadzonego mentoringu, tutoringu lub coachingu – 10 punktów;
 powyżej 200 godzin przeprowadzonego mentoringu, tutoringu lub coachingu do 300
godzin przeprowadzonego mentoringu, tutoringu lub coachingu – 20 punktów;
 powyżej 300 godzin przeprowadzonego mentoringu, tutoringu lub coachingu do 400
godzin przeprowadzonego mentoringu, tutoringu lub coachingu – 30 punktów;




powyżej 400 godzin przeprowadzonego mentoringu, tutoringu lub coachingu do 500
godzin przeprowadzonego mentoringu, tutoringu lub coachingu – 40 punktów;
powyżej 500 godzin przeprowadzonego mentoringu, tutoringu lub coachingu – 50
punktów.

Oferent zobligowany jest do zadeklarowania posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 8), które
następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie dołączonych do oferty
dokumentów.
Punkty z oceny kryterium 1 i 2 zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma
zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
W zakresie częściowe zamówienia nr 4
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria:
1) kwota wynagrodzenia brutto za udział 1 (słownie: jednego) uczestnika w 1 (słownie:
jednym) Wizycie studyjnej na warunkach określonych w opisie przedmiotu
zamówienia – waga kryterium: 50% (max 50 pkt);
2) doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia tj.
prowadzenia wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym charakterze tj. liczba
przeprowadzonych wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym charakterze – waga
kryterium 50% (max 50 pkt).
Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za udział 1
(słownie: jednego) uczestnika w 1 (słownie: jednym) Wizycie studyjnej na warunkach
określonych w opisie przedmiotu zamówienia otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
wynagrodzenie brutto oferty najtańszej
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ *50
wynagrodzenie brutto oferty ocenianej
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2. W ramach kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu
zamówienia tj. prowadzenia wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym charakterze tj. liczba
przeprowadzonych wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym charakterze” Zamawiający będzie
przyznawał punkty na podstawie liczby przeprowadzonych wizyt studyjnych lub wydarzeń o
podobnym charakterze w okresie trzech lat poprzedzających złożenie oferty (jeśli okres
prowadzenia działalności był krótszy to w tym okresie) – ustalone na podstawie załączonych do
oferty oświadczenia oferenta oraz dokumentów potwierdzających to doświadczenie tj. referencje
lub rekomendacje wystawione przez podmioty, na rzecz których świadczone były usług. Oferent
będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:












do 3 przeprowadzonych wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym charakterze – 0
punktów (kryterium dopuszczające);
powyżej 3 przeprowadzonych wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym
charakterze do 4 przeprowadzonych wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym
charakterze – 10 punktów;
powyżej 4 przeprowadzonych wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym
charakterze do 5 przeprowadzonych wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym
charakterze – 20 punktów;
powyżej 5 przeprowadzonych wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym
charakterze do 6 przeprowadzonych wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym
charakterze – 30 punktów;
powyżej 6 przeprowadzonych wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym
charakterze do 7 przeprowadzonych wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym
charakterze – 40 punktów;
powyżej 7 przeprowadzonych wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym
charakterze – 50 punktów.

Oferent zobligowany jest do zadeklarowania posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 4), które
następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie dołączonych do oferty
dokumentów.
Punkty z oceny kryterium 1 i 2 zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma
zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Na realizację każdego z czterech częściowych zamówień, Zamawiający udzieli zamówienia
oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom dotyczącym
danego częściowego zamówienia i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej
kryteria oceny ofert. Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego wykonawcy (dla
każdego z czterech częściowych zamówień objętych Zapytaniem Ofertowym).
Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,
podlega odrzuceniu.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl, a ponadto
poinformuje wszystkie
podmioty które przesłały oferty oraz umieści informację na swojej stronie internetowej www.owesetap.pl - w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania ofert.
Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z oferentem, którego oferta będzie
najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

11. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, a wykonawcą polegające w
szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej,
oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania wskazanych
wyżej powiązań, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
12. Postanowienia dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku
przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w
terminach określonych w umowie;
b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy,
c. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
postanowień przez strony.
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wybranemu w ramach Zapytania Ofertowego wykonawcy
wyłącznie za faktycznie wykonane usługi.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
4. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego w
ramach Zapytania Ofertowego.
5. Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
powyższych zasad.

..................................................
miejscowość i data

Załączniki:
1) Wzór oświadczenie oferenta o braku powiązań z Zamawiającym;
2) Formularz ofertowy;
3) Wzór oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby lat) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci warsztatów z zakresu
objętego przedmiotem zamówienia;
4) Wzór oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby godzin) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci warsztatów z zakresu
objętego przedmiotem zamówienia;
5) Wzór oświadczenia w przedmiocie posiadania wpisu w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych;
6) Wzór oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby lat) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci doradztwa z zakresu
objętego przedmiotem zamówienia;
7) Wzór oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby godzin) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci doradztwa z zakresu
objętego przedmiotem zamówienia;
8) Wzór oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby lat) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci mentoringu, tutoringu oraz
coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia;
9) Wzór oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby godzin) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci mentoringu, tutoringu oraz
coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia;
10) Wzór oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby lat) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt studyjnych lub
wydarzeń o podobnym charakterze;
11) Wzór oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby wydarzeń) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt studyjnych lub
wydarzeń o podobnym charakterze;

Załącznik nr 1
………………………………………………………………………
pełna nazwa oferenta

……………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………………………
adres oferenta
………………………………………………………………………
NIP oferenta
……………………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta
OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
Niniejszym oświadczam/-y, że nie jestem/-śmy powiązany/-i osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym tj. Stowarzyszeniem ETAP z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8A,
posiadającym NIP: 9721170056, REGON: 300111927, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292660, którego dokumentacja
przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (dalej jako:
„Zamawiający”), realizujące oraz z Maciejem Perzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński, z siedzibą w Dolaszewie (64-930 Szydłowo), przy ul.
Kasztanowej 51, posiadającym NIP: 7641677220, REGON: 570282362.
Nie posiadam/-y powiązań z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, polegających w
szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………
podpis oferenta

Załącznik nr 2
Stowarzyszenie ETAP
ul. Wachowiaka 8A
60-681 Poznań
OFERTA
Ja/My niżej podpisany/i: ...........................................................................................................................
działający w imieniu: ……………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w: ..............................................................................................................................................
niniejszym:
1. Składam/-y ofertę na realizację częściowego zamówienia nr 1 objętego zapytaniem ofertowym z
dnia 28.03.2018 r. (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”) tj. realizację zamówienia związanego z
świadczeniem zindywidualizowanych usług towarzyszących na rzecz PS działających w
subregionie pilskim, w ramach udzielanego im wsparcia pomostowego (kontraktowanych w
zależności od potrzeb danego PS) w postaci Warsztatów w ramach projektu pn. „Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i oferuję/-my
wykonywanie ww. usług za cenę brutto za udział 1 (słownie: jednego) uczestnika w 1 (słownie:
jednym) Warsztacie z zakresu objętego opisem przedmiotu zamówienia w kwocie:
......................... zł,*
(słownie:........................................................................................................................................)
tj.
za
cenę
netto
w
kwocie:
.....................................
zł
(słownie:
………………………………………………………………………………………………….., plus podatek VAT ................ %.*
2. Składam/-y ofertę na realizację częściowego zamówienia nr 2 objętego zapytaniem ofertowym z
dnia 28.03.2018 r. (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”) tj. realizację zamówienia związanego z
świadczeniem zindywidualizowanych usług towarzyszących na rzecz PS działających w
subregionie pilskim, w ramach udzielanego im wsparcia pomostowego (kontraktowanych w
zależności od potrzeb danego PS) w postaci Doradztwa w ramach projektu pn. „Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i oferuję/-my
wykonywanie ww. usług za cenę brutto za 1 (słownie: jedną) godzinę Doradztwa z zakresu
objętego opisem przedmiotu zamówienia w kwocie: ......................... zł,*
(słownie:........................................................................................................................................)
tj.
za
cenę
netto
w
kwocie:
.....................................
zł
(słownie:
………………………………………………………………………………………………….., plus podatek VAT ................ %.*
3. Składam/-y ofertę na realizację częściowego zamówienia nr 3 objętego zapytaniem ofertowym z
dnia 28.03.2018 r. (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”) tj. realizację zamówienia związanego z
świadczeniem zindywidualizowanych usług towarzyszących na rzecz PS działających w
subregionie pilskim, w ramach udzielanego im wsparcia pomostowego (kontraktowanych w

zależności od potrzeb danego PS) w postaci Mentoringu, Tutoringu, Coachingu w ramach
projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w
ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, i oferuję/-my wykonywanie ww. usług za cenę brutto za 1 (słownie: jedną) godzinę
Mentoringu, Tutoringu lub Coachingu z zakresu objętego opisem przedmiotu zamówienia w
kwocie: ......................... zł,*
(słownie:........................................................................................................................................)
tj.
za
cenę
netto
w
kwocie:
.....................................
zł
(słownie:
………………………………………………………………………………………………….., plus podatek VAT ................ %.*
4. Składam/-y ofertę na realizację częściowego zamówienia nr 1 objętego zapytaniem ofertowym z
dnia 28.03.2018 r. (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”) tj. realizację zamówienia związanego z
świadczeniem zindywidualizowanych usług towarzyszących na rzecz PS działających w
subregionie pilskim, w ramach udzielanego im wsparcia pomostowego (kontraktowanych w
zależności od potrzeb danego PS) w postaci Wizyt studyjnych w ramach projektu pn. „Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i oferuję/-my
wykonywanie ww. usług za cenę brutto za udział 1 (słownie: jednego) uczestnika w 1 (słownie:
jednej) Wizycie studyjnej z zakresu objętego opisem przedmiotu zamówienia w kwocie:
......................... zł,*
(słownie:........................................................................................................................................)
tj.
za
cenę
netto
w
kwocie:
.....................................
zł
(słownie:
………………………………………………………………………………………………….., plus podatek VAT ................ %.*
5. Oświadczam/-y, że spełniam/-y wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym.
6. Do niniejszej oferty załączam/-y:
a. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym;**
b. oświadczenie oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby lat) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci warsztatów z
zakresu objętego przedmiotem zamówienia;**
c. oświadczenie oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby godzin) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci warsztatów z
zakresu objętego przedmiotem zamówienia;**
d. oświadczenia w przedmiocie posiadania wpisu w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych;**
e. oświadczenie oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby lat) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci doradztwa z zakresu
objętego przedmiotem zamówienia;**
f. oświadczenie oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby godzin) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci doradztwa z zakresu
objętego przedmiotem zamówienia;**

g. oświadczenie oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby lat) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci mentoringu,
tutoringu oraz coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia;**
h. oświadczenie oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby godzin) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci mentoringu,
tutoringu oraz coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia;**
i. oświadczenie oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby lat) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt studyjnych lub
wydarzeń o podobnym charakterze;**
j. oświadczenie oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia (liczby wydarzeń) w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt studyjnych lub
wydarzeń o podobnym charakterze.**

..............................................................
miejscowość i data

*-

**-

..........................................................................................
Pieczęć i podpis Zamawiającego
lub osoby uprawnionej do reprezentowania
Zamawiającego

W przypadku woli nieskładania oferty w zakresie danego częściowego zamówienia, pola
wykropkowane należy przekreślić. W przypadku przekreślenia wykropkowanych pól w
ramach ofert na realizację poszczególnych częściowych zamówień oraz w przypadku
pozostawienia tych pól nieuzupełnionych, Zamawiający uzna, że oferent nie złożył oferty na
wykonanie tych częściowych zamówień.
Należy skreślić w razie niezłożenia przedmiotowego oświadczenia.

Załącznik nr 3

………………………………………………………………………
pełna nazwa oferenta

……………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………………………
adres oferenta
………………………………………………………………………
NIP oferenta
……………………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Ja/My, niżej podpisany/-i ……………………………………………………………………………………….………………………….,
działający w imieniu ……………………………………………………………………………………………….. niniejszym
oświadczam/-y, iż:
1) będę wykonywał przedmiot zamówienia osobiście i posiadam wiedzę lub doświadczenie tj.:
doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci
warsztatów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. posiadam ….. – letnie
doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci
warsztatów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.**
2) dysponuję/-my osobą tj. …………………………………, która będzie osobą wyznaczoną do realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadającą wiedzę lub doświadczenie tj.: doświadczenie w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci warsztatów z zakresu
objętego przedmiotem zamówienia tj. posiadającą ….. – letnie doświadczenie w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci warsztatów z zakresu objętego
przedmiotem zamówienia.**
W załączeniu dołączam kserokopie ………… dokumentów potwierdzające powyższe oświadczenie.
…………………………………………………
Podpis oferenta
** -

Należy skreślić w razie niezłożenia przedmiotowego oświadczenia.

Załącznik nr 4

………………………………………………………………………
pełna nazwa oferenta

……………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………………………
adres oferenta
………………………………………………………………………
NIP oferenta
……………………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Ja/My, niżej podpisany/-i ……………………………………………………………………………………….………………………….,
działający w imieniu ……………………………………………………………………………………………….. niniejszym
oświadczam/-y, iż:
1) będę wykonywał przedmiot zamówienia osobiście i posiadam wiedzę lub doświadczenie tj.:
doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. w
okresie trzech lat poprzedzających złożenie oferty (jeśli okres prowadzenia działalności był
krótszy to w tym okresie) przeprowadziłem …………… godzin warsztatów z zakresu objętego
przedmiotem zamówienia.**
2) dysponuję/-my osobą tj. …………………………………, która będzie osobą wyznaczoną do realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadającą wiedzę lub doświadczenie tj.: doświadczenie w
prowadzeniu warsztatów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. w okresie trzech
lat poprzedzających złożenie oferty (jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy to w tym
okresie) przeprowadziła …………… godzin warsztatów z zakresu objętego przedmiotem
zamówienia.**
W załączeniu dołączam kserokopie ………… dokumentów potwierdzające powyższe oświadczenie.
…………………………………………………
Podpis oferenta
** -

Należy skreślić w razie niezłożenia przedmiotowego oświadczenia.

Załącznik nr 5

………………………………………………………………………
pełna nazwa oferenta

……………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………………………
adres oferenta
………………………………………………………………………
NIP oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Ja/My, niżej podpisany/-i ……………………………………………………………………………………….………………………….,
działający w imieniu ……………………………………………………………………………………………….. niniejszym
oświadczam/-y, iż posiadam/-y wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w rozumieniu art. 20
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
Jednocześnie w załączeniu przedkładam/-y kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałem
……. dokumentów potwierdzających posiadanie wpisu w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

……………………………………………………
Podpis oferenta

Załącznik nr 6

………………………………………………………………………
pełna nazwa oferenta

……………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………………………
adres oferenta
………………………………………………………………………
NIP oferenta
……………………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Ja/My, niżej podpisany/-i ……………………………………………………………………………………….………………………….,
działający w imieniu ……………………………………………………………………………………………….. niniejszym
oświadczam/-y, iż:
1) będę wykonywał przedmiot zamówienia osobiście i posiadam wiedzę lub doświadczenie tj.:
doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci
doradztwa z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. posiadam ….. – letnie
doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci
doradztwa z zakresu objętego przedmiotem zamówienia. **
2) dysponuję/-my osobą tj. …………………………………, która będzie osobą wyznaczoną do realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadającą wiedzę lub doświadczenie tj.: doświadczenie w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci doradztwa z zakresu
objętego przedmiotem zamówienia tj. posiadającą ….. – letnie doświadczenie w świadczeniu
zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci doradztwa z zakresu objętego
przedmiotem zamówienia. **
W załączeniu dołączam kserokopie ………… dokumentów potwierdzające powyższe oświadczenie.
…………………………………………………
Podpis oferenta
** -

Należy skreślić w razie niezłożenia przedmiotowego oświadczenia.

Załącznik nr 7

………………………………………………………………………
pełna nazwa oferenta

……………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………………………
adres oferenta
………………………………………………………………………
NIP oferenta
……………………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Ja/My, niżej podpisany/-i ……………………………………………………………………………………….………………………….,
działający w imieniu ……………………………………………………………………………………………….. niniejszym
oświadczam/-y, iż:
1) będę wykonywał przedmiot zamówienia osobiście i posiadam wiedzę lub doświadczenie tj.:
doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci
doradztwa z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. w okresie trzech lat
poprzedzających złożenie oferty (jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy to w tym
okresie) przeprowadziłem …………… godzin doradztwa z zakresu objętego przedmiotem
zamówienia. **
2) dysponuję/-my osobą tj. …………………………………, która będzie osobą wyznaczoną do realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadającą wiedzę lub doświadczenie tj.: doświadczenie w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci doradztwa z zakresu
objętego przedmiotem zamówienia tj. w okresie trzech lat poprzedzających złożenie oferty
(jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy to w tym okresie) przeprowadziła ……………
godzin doradztwa z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.**

W załączeniu dołączam kserokopie ………… dokumentów potwierdzające powyższe oświadczenie.
…………………………………………………
Podpis oferenta
** -

Należy skreślić w razie niezłożenia przedmiotowego oświadczenia.

Załącznik nr 8

………………………………………………………………………
pełna nazwa oferenta

……………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………………………
adres oferenta
………………………………………………………………………
NIP oferenta
……………………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Ja/My, niżej podpisany/-i ……………………………………………………………………………………….………………………….,
działający w imieniu ……………………………………………………………………………………………….. niniejszym
oświadczam/-y, iż:
1) będę wykonywał przedmiot zamówienia osobiście i posiadam wiedzę lub doświadczenie tj.:
doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci
mentoringu, tutoringu, coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. posiadam
….. – letnie doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w
postaci mentoringu, tutoringu, coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.**
2) dysponuję/-my osobą tj. …………………………………, która będzie osobą wyznaczoną do realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadającą wiedzę lub doświadczenie tj.: doświadczenie w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci mentoringu, tutoringu,
coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. posiada ….. – letnie
doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci
mentoringu, tutoringu, coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.**

W załączeniu dołączam kserokopie ………… dokumentów potwierdzające powyższe oświadczenie.
…………………………………………………
Podpis oferenta
** -

Należy skreślić w razie niezłożenia przedmiotowego oświadczenia.

Załącznik nr 9

………………………………………………………………………
pełna nazwa oferenta

……………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………………………
adres oferenta
………………………………………………………………………
NIP oferenta
……………………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Ja/My, niżej podpisany/-i ……………………………………………………………………………………….………………………….,
działający w imieniu ……………………………………………………………………………………………….. niniejszym
oświadczam/-y, iż:
1) będę wykonywał przedmiot zamówienia osobiście i posiadam wiedzę lub doświadczenie tj.:
doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci
mentoringu, tutoringu, coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. w okresie
trzech lat poprzedzających złożenie oferty (jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy to
w tym okresie) przeprowadziłem …………… godzin mentoringu, tutoringu, coachingu z zakresu
objętego przedmiotem zamówienia. **
2) dysponuję/-my osobą tj. …………………………………, która będzie osobą wyznaczoną do realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadającą wiedzę lub doświadczenie tj.: doświadczenie w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci mentoringu, tutoringu,
coachingu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. w okresie trzech lat
poprzedzających złożenie oferty (jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy to w tym
okresie) przeprowadziła …………… godzin mentoringu, tutoringu, coachingu z zakresu
objętego przedmiotem zamówienia. **
W załączeniu dołączam kserokopie ………… dokumentów potwierdzające powyższe oświadczenie.
…………………………………………………
Podpis oferenta
** -

Należy skreślić w razie niezłożenia przedmiotowego oświadczenia.

Załącznik nr 10

………………………………………………………………………
pełna nazwa oferenta

……………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………………………
adres oferenta
………………………………………………………………………
NIP oferenta
……………………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Ja/My, niżej podpisany/-i ……………………………………………………………………………………….………………………….,
działający w imieniu ……………………………………………………………………………………………….. niniejszym
oświadczam/-y, iż:
1) będę wykonywał przedmiot zamówienia osobiście i posiadam wiedzę lub doświadczenie tj.:
doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt
studyjnych lub wydarzeń o podobnym charakterze z zakresu objętego przedmiotem
zamówienia tj. posiadam ….. – letnie doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych
usług towarzyszących w postaci wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym charakterze z
zakresu objętego przedmiotem zamówienia.**
2) dysponuję/-my osobą tj. …………………………………, która będzie osobą wyznaczoną do realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadającą wiedzę lub doświadczenie tj.: doświadczenie w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt studyjnych lub
wydarzeń o podobnym charakterze z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. posiada
….. – letnie doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w
postaci wizyt studyjnych lub wydarzeń o podobnym charakterze z zakresu objętego
przedmiotem zamówienia.**
W załączeniu dołączam kserokopie ………… dokumentów potwierdzające powyższe oświadczenie.
…………………………………………………
Podpis oferenta
** -

Należy skreślić w razie niezłożenia przedmiotowego oświadczenia.

Załącznik nr 11

………………………………………………………………………
pełna nazwa oferenta

……………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………………………
adres oferenta
………………………………………………………………………
NIP oferenta
……………………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Ja/My, niżej podpisany/-i ……………………………………………………………………………………….………………………….,
działający w imieniu ……………………………………………………………………………………………….. niniejszym
oświadczam/-y, iż:
1) będę wykonywał przedmiot zamówienia osobiście i posiadam wiedzę lub doświadczenie tj.:
doświadczenie w świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt
studyjnych lub innych wydarzeń o podobnym charakterze z zakresu objętego przedmiotem
zamówienia tj. w okresie trzech lat poprzedzających złożenie oferty (jeśli okres prowadzenia
działalności był krótszy to w tym okresie) zorganizowałem …………… wizyt studyjnych lub
innych wydarzeń o podobnym charakterze z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.**
2) dysponuję/-my osobą tj. …………………………………, która będzie osobą wyznaczoną do realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadającą wiedzę lub doświadczenie tj.: doświadczenie w
świadczeniu zindywidualizowanych usług towarzyszących w postaci wizyt studyjnych lub
innych wydarzeń o podobnym charakterze z zakresu objętego przedmiotem zamówienia tj. w
okresie trzech lat poprzedzających złożenie oferty (jeśli okres prowadzenia działalności był
krótszy to w tym okresie) zorganizowała …………… wizyt studyjnych lub innych wydarzeń o
podobnym charakterze z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.**

W załączeniu dołączam kserokopie ………… dokumentów potwierdzające powyższe oświadczenie.
…………………………………………………
Podpis oferenta
** -

Należy skreślić w razie niezłożenia przedmiotowego oświadczenia.

