Żuromin, dnia 29.06.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(Zapytanie ofertowe)

na realizację zadania:

„Akademia Umiejętności Uniwersalnych”
(nazwa zadania nadana przez Zamawiającego)

I. Zamawiający
Centrum edukacji i rozwoju LOGOS
Jacek Lorkowski
ul. Wetmańskiego 10
09-300 Żuromin
NIP: 5691065268
kontakt@logoscentrum.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
1.

Postępowanie

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

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.
2.

Niniejsze

zapytanie

ofertowe

www.logoscentrum.pl

zostanie
oraz

opublikowane

na

w

bazie

stronie

Zamawiającego
konkurencyjności

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

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa zadania: „Akademia Umiejętności Uniwersalnych”.

Projekt „Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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2. Umowa o dofinansowanie projektu: „Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja warsztatów rozwijających umiejętności
uniwersalne uczestników projektu „Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności”, tj.
uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Urząd Gminy
i Miasta Żuromin. Celem realizacji zadania jest nabycie przez uczniów umiejętności
/kompetencji zgodnie z przyjętym IV etapowym procesem nabywania kompetencji.
Wykonawca realizując zadanie zobowiązuje się udokumentować fakt nabycia kompetencji
zgodnie ze standardem opisanym w załączniku nr 6 do zapytania.
4. Realizacja zadania obejmuje przeprowadzenie warsztatów dla łącznej liczby 135 grup
warsztatowych składających się z uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie
miasta i gminy Żuromin. Każdy z warsztatów obejmował będzie 15 godzin zajęć
dydaktycznych realizowanych w ramach 3 spotkań, obejmujących 5 godzin zajęć
dydaktycznych/spotkanie. Łączna liczba zrealizowanych godzin warsztatowych wyniesie 2025
godzin dydaktycznych. Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do niedzieli, w salach
udostępnionych przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin lub Centrum edukacji i rozwoju LOGOS,
w czasie wolnym od nauki szkolnej. W przypadku braku możliwości realizacji zajęć
stacjonarnych Wnioskodawca zobowiązany będzie zrealizować zajęcia w formie zdalnej z
wykorzystaniem platform do edukacji zdalnej typu Clickmeeting, ZOOM bądź innych o
funkcjonalnościach

umożliwiających

interaktywne

prowadzenie

zajęć.

Możliwość

prowadzenia zajęć zdalnie lub stacjonarnie uzależniona będzie od obowiązującego na dany
moment ustawodawstwa krajowego oraz zaleceń Instytucji Pośredniczącej.
5. Średnia liczba uczestników jednego warsztatu wyniesie 10 osób, przy założeniu że grupy nie
będą mniejsze niż 8 osób i większe niż 12 osób. Grupy warsztatowe będą składać się z
uczniów danej klasy, tj. dzieci w tym samym przedziale wiekowym. Za podział grup
szkoleniowych oraz kontakt z uczestnikami warsztatów odpowiedzialny będzie specjalista ds.
szkoleń, pracownik zleceniodawcy.
6. Wykonawca zadania odpowiedzialny będzie za zapewnienie kadry realizującej warsztaty, tj.
osób

z

przygotowaniem

pedagogicznym,

posiadających

wykształcenie

kierunkowe

potwierdzone dyplomem/zaświadczeniem/certyfikatem oraz posiadających co najmniej 2-
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letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży. Wykonawca
odpowiedzialny będzie również za zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz wydanie
zaświadczeń o ukończeniu warsztatów każdemu uczestnikowi warsztatu.
7. Usługa obejmuje realizację następujących warsztatów:
Warsztat „Kreatorzy Youthra“
Oczekiwane efekty uczenia/umiejętności nabyte przez uczestników:
 Uczeń potrafi szukać alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów,
 Potrafi tworzyć rysunki przy wykorzystaniu narzędzi w technie 3D
 Potrafi tworzyć plany, makiety, budowle przy użyciu różnych tworzyw i materiałów
Liczba grup szkoleniowych: 79 grup
Liczba uczestników jednego warsztatu: 8-12 uczniów
Liczba godzin jednego warsztatu: 15 godzin, 3 dni x 5 godzin (godzina liczona jako 45 minut)
Zamawiający zapewnia: sale szkoleniowe oraz wyżywienie w trakcie szkoleń
Wykonawca

zapewnia:

wykwalifikowanych

prowadzących,

materiały

szkoleniowe

oraz

zaświadczenia/certyfikaty dla każdego uczestnika.

Liczba grup w poszczególnych szkołach:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w
Żurominie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela
Makuszyńskiego w Żurominie

33
24

Szkoła Podstawowa w Poniatowie

4

Szkoła Podstawowa w Będzyminie

5

Szkoła Podstawowa w Raczynach

5

Szkoła Podstawowa w Chamsku

5

Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym

3

Warsztat „Przedsiębiorcy Youthra“
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Oczekiwane efekty uczenia/kompetencje nabyte przez uczestników:
 Uczestnik zna podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii,
 Uczestnik zna pojęcie biznes planu, potrafi opracować plan przedsięwzięcia,
 Uczestnik zna podstawowe zasady skutecznej komunikacji, potrafi orgabizować pracę w
grupie,
Liczba grup szkoleniowych: 23 grupy
Liczba uczestników jednego warsztatu: 8-12 uczniów
Liczba godzin jednego szkolenia: 15 godzin, 3 dni x 5 godzin (jedna godzina=45 minut)
Zamawiający zapewnia: sale szkoleniowe oraz wyżywienie w trakcie szkoleń.
Wykonawca

zapewnia:

wykwalifikowanych

prowadzących,

materiały

szkoleniowe

oraz

zaświadczenia/certyfikaty dla każdego uczestnika.

Liczba grup w poszczególnych szkołach:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w
Żurominie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela
Makuszyńskiego w Żurominie

9
6

Szkoła Podstawowa w Poniatowie

2

Szkoła Podstawowa w Będzyminie

1

Szkoła Podstawowa w Raczynach

2

Szkoła Podstawowa w Chamsku

2

Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym

1

Warsztat „Mistrzowie dedukcji“
Oczekiwane efekty uczenia/kompetencje nabyte przez uczestników:


Uczeń potrafi analizować treści, wyszukiwać informacje w treści tekstu,
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Uczeń potrafi przeszukiwać sieć internetową w poszukiwaniu informacji, selekcjonować
informacje,



Uczeń potrafi wyciągać wnioski i formułować skondensowane i rzeczowe odpowiedzi,

Liczba grup szkoleniowych: 28 grup
Liczba uczestników jednego warsztatu: 8-12 uczniów
Liczba godzin jednego szkolenia: 15 godzin, 3 dni x 5 godzin (jedna godzina=45 minut)
Zamawiający zapewnia: sale szkoleniowe oraz wyżywienie w trakcie szkoleń.
Wykonawca

zapewnia:

wykwalifikowanych

prowadzących,

materiały

szkoleniowe

oraz

zaświadczenia/certyfikaty dla każdego uczestnika.

Liczba grup w poszczególnych szkołach:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w
Żurominie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela
Makuszyńskiego w Żurominie

11
8

Szkoła Podstawowa w Poniatowie

1

Szkoła Podstawowa w Będzyminie

2

Szkoła Podstawowa w Raczynach

3

Szkoła Podstawowa w Chamsku

2

Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym

1

Warsztat „Bystrzaki“
Oczekiwane efekty uczenia/kompetencje nabyte przez uczestników:


Uczeń zna techniki szybkiego czytania,



Uczeń potrafi wykorzystywać mapy myśli w procesie uczenia,



Uczeń zna technikę wizualizacji i potrafi wykorzystywać ją w procesie uczenia.

Liczba grup szkoleniowych: 5 grup
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Liczba uczestników jednego warsztatu: 8-12 uczniów
Liczba godzin jednego szkolenia: 15 godzin, 3 dni x 5 godzin (jedna godzina=45 minut)
Zamawiający zapewnia: sale szkoleniowe, w tym wyposażone w sprzęt komputerowy oraz wyżywienie
w trakcie szkoleń.
Wykonawca

zapewnia:

wykwalifikowanych

prowadzących,

materiały

szkoleniowe

oraz

zaświadczenia/certyfikaty dla każdego uczestnika.

Liczba grup w poszczególnych szkołach:
Szkoła Podstawowa w Poniatowie

1

Szkoła Podstawowa w Będzyminie

2

Szkoła Podstawowa w Chamsku

1

Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym

1

8. Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
Kody CPV :
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
IV.I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie w następującym zakresie:
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert,

a

jeżeli

okres

prowadzenia

działalności

jest

krótszy

-

w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na prowadzeniu warsztatów rozwijających
umiejętności dla dzieci i młodzieży.
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W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału wykonawca zobowiązany jest
przedstawić wraz z ofertą:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Zamawiający

oceni

spełnienie

powyższego

warunku

na

zasadzie

spełnia/nie

spełnia

w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty.

IV.II. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym:
Wykonawca

dysponuje

lub

będzie

dysponował

osobami,

które

będą

uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do
funkcji, jakie im powierzono:
- osoba lub osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne oraz kierunkowe tożsame z
rodzajem prowadzonych zajęć jak również co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu
zajęć z dziećmi i/lub młodzieżą
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału wykonawca zobowiązany jest
przedstawić wraz z ofertą:
Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem osobowym, którego wzór stanowi
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
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Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia
w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie, stanowiące załącznik do zapytania ofertowego.

Jeżeli wykonawca nie załączy do oferty w/w dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu (tj. wykaz wykonanych usług wraz z dowodami ich należytego wykonania
oraz oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem osobowym), oferta zostanie
odrzucona na podstawie wskazanych w pkt. VI przesłanek odrzucenia.

V.

Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć
wraz z ofertą oświadczenie o braku w/w powiązań, stanowiące załącznik do zapytania
ofertowego.

Jeżeli wykonawca nie załączy do oferty w/w oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia, oferta zostanie odrzucona na podstawie wskazanych w pkt. VI przesłanek
odrzucenia.
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VI. Przesłanki odrzucenia oferty:
Oferta podlega odrzucenia w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez
zamawiającego wykonawcy.
b) powiązany osobowo lub kapitałowo na podstawie punktu V niniejszego zapytania
ofertowego.

VII. Termin związania ofertą:
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wymagania formalne:
a)

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego:
 Załącznik nr 1: Formularz oferty
 Załącznik nr 2: Wykaz usług
 Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań
 Załącznik nr 4: Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem osobowym
 Załącznik nr 5: Klauzula informacyjna
 Załącznik nr 6: Standard nabywania kompetencji przez uczniów

b)

Do oferty należy dołączyć:


Kopię wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy
Wojewódzki Urząd Pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub wydruk
komputerowy,



Szczegółowy program poszczególnych warsztatów,



Proponowany harmonogram realizacji warsztatów.
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2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych
dokumentów. Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i inne) tj. :
•

osobiście w siedzibie Centrum edukacji i rozwoju LOGOS, ul. Wetmańskiego 10, 09-300
Żuromin – w godz. pracy biura, tj. 8:00-16:00 w zabezpieczonej kopercie opisanej:
„Organizacja i przeprowadzenie warsztatów w ramach zadania „Akademia Umiejętności
Uniwersalnych“

•

pocztą, listem poleconym, kurierem na adres: Centrum edukacji i rozwoju LOGOS, ul.
Wetmańskiego 10, 09-300 Żuromin w zabezpieczonej kopercie opisanej: „Organizacja i
przeprowadzenie warsztatów w ramach zadania „Akademia Umiejętności Uniwersalnych“

•

w formie skanu na adres mailowy kontakt@logoscentrum.pl w tytule maila wpisując
„Organizacja i przeprowadzenie warsztatów w ramach zadania „Akademia Umiejętności
Uniwersalnych“



Oferta musi być złożona w terminie do 09.07.2021 r. do końca dnia. Decyduje data i godzina
wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie to obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania całości zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny na formularzu ofertowym załączonym do
zapytania ofertowego, podając: stawkę VAT, cenę netto, cenę brutto. Cena podana
w sposób określony w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki,
jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową oferty należy wyliczyć na
podstawie indywidualnej kalkulacji, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca
zamierza udzielić. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
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X.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował wyłącznie
następującymi kryteriami oceny ofert:
a)

Cena oferty – znaczenie kryterium 100 punktów.

2. Kryterium: Cena
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie
niniejszego wzoru:
C = (Cn/Co) x 100 pkt
gdzie

Cn – cena brutto oferty najtańszej
Co – cena brutto oferty ocenianej

3.

Ofertę należy złożyć w języku polskim, wszelkie rozliczenia będą w walucie polskiej.

4.

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt. Zamawiający udzieli Zamówienia
Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w
Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta
otrzyma największą ilość punktów.

XI. Opis warunków zawarcia umowy
1. Zamawiający informuje, a składający ofertę akceptuje, że składając ofertę akceptuje, że w umowie
będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:.


Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w
przypadku

nieprzestrzegania przez

Wykonawcę

zapisów Wytycznych

w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w
przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem



Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w
przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami
umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania
dodatkowych

wymagań

Zamawiającego

zgłaszanych

podczas

zajęć

dotyczących
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indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich
prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz
informowaniu o nieobecnościach.


Zastrzegające Zamawiającemu możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz
zawartości merytorycznej zajęć w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem
umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony
Wykonawcy.



Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy.



Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości
faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy
(określona w pkt. 1 odpowiedzialność finansowa Zamawiającego przewyższająca wartość
umowy Zamawiającego z Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez
Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.



Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w
przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.
- stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia,
skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez
Zamawiającego

harmonogramem

oraz

nieuwzględniania

dodatkowych

wymagań

Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika,
programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia.
- uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą poszczególnych wydatków
związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi
na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.


Zastrzegające przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów
wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie
przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
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XII. Pozostałe informacje
1. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega
możliwość podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą.
2. Płatność będzie dokonywana za przeprowadzenie szkoleń nie wcześniej niż po przekazaniu
oryginałów dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi.
3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 14 dni po
otrzymaniu środków przez Zamawiającego z Instytucji Zarządzającej. Zamawiający informuje,
że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na
konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją
projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od
Zamawiającego opóźnieniom.
4. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na realizację zamówienia tj. kwotę przekraczającą stawki założone w
szczegółowym budżecie projektu, Zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą, który
złoży najkorzystniejszą ofertę lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego
postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia pierwotnie określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia
będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
7. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w
umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych
zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej ilości Uczestników Projektu,
c. zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia określonego w umowie),
d. Zmiana rodzaju płatności (opisanego w pkt 5),
e. zabezpieczenia i kar umownych,
f. udzielenia zamówień uzupełniających.
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8. Wszelkie zmiany dotyczące trenerów, terminów, miejsca realizacji są możliwe jedynie za zgodą
i po ustaleniu z Zamawiającym.
9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie
zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca
może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

XIII. Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Katarzyna Szmit,
tel.: 600-850-079, e-mail: kontakt@logoscentrum.pl
2. Wszelkie pytania dotyczące postępowania mogą być kierowane do Zamawiającego telefoniczne na
wskazany numer osoby do kontaktu w dni robocze w godzinach 8-16 bądź mailowo nie później niż do
połowy wyznaczonego terminu składania ofert.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy,
2. Wykaz usług,
3. Oświadczenie o braku powiązań
4. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem osobowym
5. Klauzula informacyjna
6. Standard nabywania kompetencji.
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