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Kraków, dnia 24.05.2017 r.  

 

 

Zapytanie ofertowe – nr 2/MT/2017 

 

 

ZAMAWIAJĄCY  
 

Stowarzyszenie WIOSNA 

ul. Berka Joselewicza 21 

31-031 Kraków  

NIP 6751287092 

REGON 356510550  

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców z zastosowaniem zasady 

konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Małopolskie Talenty”, 

w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia 

ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: B, Małopolskie 

Talenty, w celu podniesienia kompetencji kluczowych uczniów zdolnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem Kwalifikowania 

Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

Kod CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

 

ZAMÓWIENIE I: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia I (zamówienie I): przeprowadzenie warsztatów dla 

trenerów-edukatorów1 z zakresu kompetencji społecznych i uczenia się oraz uczenia 

dorosłych i metod aktywizujących w pracy z uczniem zdolnym na podstawie 

wypracowanego w ramach projektu programu szkolenia oraz materiałów merytorycznych.  

 

                                                 
1 Trener – edukator: osoba posiadająca kompetencje w zakresie prowadzenia warsztatów, mająca wiedzę z 

zakresu kształtowania kompetencji społecznych i uczenia się, która w ramach projektu „Małopolskie Talenty” 

przeszkoli nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym w zakresie kształcenia kompetencji społ. i uczenia się. 
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1. Tematy i zakres warsztatów: 

a. „Jak wspierać nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym w zakresie kompetencji 

społecznych i uczenia się?”. Zakres treści: 

i. Kształtowanie kompetencji społecznych u dorosłych; 

ii. Kształtowanie kompetencji uczenia się u dorosłych; 

iii. Narzędzia rozwijające kompetencje społeczne u dorosłych; 

iv. Narzędzia rozwijające kompetencje uczenia się u dorosłych; 

v. Badanie efektów zajęć rozwijających kompetencje społeczne i uczenia się; 

vi. Metodyka zajęć z kompetencji społecznych i uczenia się z uczniami 

zdolnymi w CWUZ2; 

vii. Planowanie i realizacja zajęć z grupami dorosłych z uwzględnieniem grup 

nauczycielskich. 

2. Liczba uczestników warsztatów:  
a. Temat „Jak wspierać nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym w zakresie 

kompetencji społecznych i uczenia się?”: 1 grupa warsztatowa 8 osób  

3. Liczba godzin warsztatów: 54 godziny szkoleniowe, w tym: 2 zjazdy 3-dniowe (6h, 

8h, 6h) oraz 1 zjazd 2-dniowy (8h, 6h)] 

4. Czas trwania: 1 grupa warsztatowa - 20,21,22.06.2017 oraz 7,8,9.07.2017 oraz 

14,15.07.2017. 

5. Miejsce realizacji zadania: Kraków 

6. Uwagi: 
a. Zamawiający zapewnia uczestnikom warsztatów oraz trenerowi wyżywienie na 

czas warsztatów oraz zwrot kosztów dojazdu, a w razie potrzeby 

zakwaterowanie.  

b. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla edukatorów zgodnie z 

przekazanym przez Zamawiającego programem i z wykorzystaniem materiałów 

merytorycznych opracowanych w ramach projektu. 

c. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi. 

Szczegółowy harmonogram realizacji usługi zostanie ustalony z wybranym 

Wykonawcą po podpisaniu umowy. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WYMAGANIA WOBEC OFERENTA 

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę 

i doświadczenie, przy czym za takiego rozumie się Oferenta, który spełnia następujące warunki: 

 

1. Dla zamówienia I (przeprowadzenie warsztatów dla trenerów-edukatorów z 

zakresu kompetencji społecznych i uczenia się oraz uczenia dorosłych i metod 

aktywizujących w pracy z uczniem zdolnym): 

1) Oferent posiada wykształcenie wyższe (ukończone studia licencjackie lub 

magisterskie). 

2) Oferent posiada dyplom/certyfikat trenera. 

3) Oferent posiada doświadczenie trenerskie co najmniej 5 lat (w okresie 7 

ostatnich lat licząc od daty niniejszego zapytania). 

                                                 
2 CWUZ - Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych tworzone w ramach konkursu ogłaszanego z 10. Osi 

Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 

Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności 

edukacyjnej uczniów. 
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4) Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z 

zakresu kompetencji miękkich i przeprowadził min. 100 godz. w ciągu ostatnich 

2 lat licząc od daty niniejszego zapytania. 

5) Oferent posiada wiedzę nt. kształtowania kompetencji społecznych i uczenia się 

u dzieci, młodzieży i dorosłych.  

6) Oferent posiada wiedzę z zakresu metodyki nauczania osób dorosłych i dzieci, 

metodyki pracy z uczniem zdolnym, technik aktywizujących i technik uczenia 

sią.  

7) Oferent posiada wiedzę na temat metody pracy projektu i strategii Problem 

Based Learning (PBL).  

Opis weryfikacji spełniania powyższych warunków:   

 

W celu weryfikacji ww. warunków Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia 

następujących dokumentów: 

 

1. Dla kryterium 1): potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończonych 

studiów 

2. Dla kryterium 2): potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu/certyfikatu 

trenera 

3. Dla kryterium 3): CV z wyszczególnionymi okresami doświadczenia trenerskiego  

4. Dla kryterium 4) dokumenty poświadczające liczbę zrealizowanych godzin 

szkoleniowych (np. referencje, zaświadczenie, umowa) oraz wypełniony i podpisany 

przez Oferenta załącznik nr 3. 

5. Dla kryterium 5), 6), 7) – oświadczenie Oferenta w załączniku nr 1. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełniania/niespełniania, w oparciu o złożone dokumenty.   

 

KRYTERIA OCENY OFERT  

 

Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie 

oceniona wg. następujących kryteriów:  

 

I. Dla zamówienia I (przeprowadzenie warsztatów dla trenerów-edukatorów z 

zakresu kompetencji społecznych i uczenia się oraz uczenia dorosłych i metod 

aktywizujących w pracy z uczniem zdolnym): 

1) Przedmiotowe kryteria wyboru oferty: 

a.  30% - cena za realizację 1 godziny szkolenia 

b. 70% - udokumentowane wykształcenie i doświadczenie Oferenta 

Ad. a). Kryterium cenowe3: 

 

 Propozycja godzinowej stawki brutto za realizację 1 godziny szkolenia 

  

                                                 
3 Potwierdzeniem spełnienia kryterium jest wypełnienie Załącznika nr 1. 
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Ad. b). Kryteria wiedzy i doświadczenia: 

 

 Wykształcenie4: 

o Ukończone studia z zakresu psychologii/pedagogiki/coachingu/trenerskie, 

potwierdzone dyplomami/certyfikatami 

 Tak – 20 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

 Doświadczenie5: 

o Liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych/warsztatowych z zakresu 

kompetencji miękkich dla osób dorosłych, w tym nauczycieli, w ciągu ostatnich 

3 lat, licząc od daty niniejszego zapytania ofertowego:  

 Od 101 do 200 godzin: 10 pkt. 

 Od 201 do 300 godz.: 15 pkt. 

 Powyżej 300 godz.: 20 pkt 

 

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie 

wg następujących zasad:  

 

1. Kryterium cena C wg wzoru 

          najniższa cena brutto z badanych ofert 

C = ---------------------------------------------------------- x 30  

 cena brutto oferty badanej 

 

2.  Kryterium wiedza i doświadczenie D wg wzoru 

                                suma punktów za wiedzę i doświadczenie badanej oferty 

D = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 70  

        maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów za wiedzę i doświadczenie 

 

3. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. 

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca 

po przecinku.  

4. Ocena łączna zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

L = C +  D gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium cena, 

D – punkty uzyskane w kryterium wiedza i doświadczenie 

5. W przypadku składania oferty przez firmę/podmiot ocenie podlegać będzie każda osoba 

wskazana do realizacji zadania oddzielnie. Łączna liczba punktów danej oferty będzie 

średnią z ocen wszystkich osób wskazanych przez Oferenta do wykonania zadania.  

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę 

punktów (L).  

  

                                                 
4 Potwierdzeniem spełnienia kryterium jest dołączenie do oferty kopii dyplomu, certyfikatu, potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem. 
5 Potwierdzeniem spełnienia kryterium jest wypełnienie Załącznika nr 3. 
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Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 

1. Wypełniony formularz oferty wg. Załącznika nr 1. 

2. Nazwę i dane oferenta (w tym adres).  

3. Cenę brutto za realizację usługi. 

4. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (wg. Załącznika nr 2). 

5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów, certyfikatów. 

6. Curriculum Vitae z wyszczególnionymi okresami doświadczenia trenerskiego. 

7. Wykaz doświadczenia Oferenta wg Załącznika nr 3. 

8. Wszystkie kopie dokumentów składane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe 

muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

ZAMÓWIENIE II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia II (zamówienie II): przeprowadzenie warsztatów dla 

nauczycieli z zakresu kształtowania kompetencji społecznych i uczenia się wśród 

uczniów zdolnych 

1. Tematy i zakres warsztatów: 

a. „Jak pracować z uczniem zdolnym w zakresie kompetencji społecznych i uczenia 

się w CWUZ?” Zakres treści: 

i. Kształtowanie kompetencji społecznych i uczenia się u uczniów zdolnych; 

ii. Narzędzia rozwijające kompetencje społeczne i uczenia się u uczniów zdolnych; 

iii. Badanie efektów zajęć rozwijających kompetencje społeczne i uczenia się; 

iv. Planowanie i realizacja zajęć z grupami uczniów w CWUZ; 

 

2. Liczba uczestników warsztatów:  
a. Temat „Jak pracować z uczniem zdolnym w zakresie kompetencji społecznych i 

uczenia się w CWUZ”?:  

i. I edycja: lipiec-sierpień 2017 r. – 3 grupy warsztatowe 

ii. II edycja: październik 2017 r. – styczeń 2018 r. – 12 grup warsztatowych  

b. Liczebność grup 8-16 osób 

 

3. Termin warsztatów i liczba godzin warsztatów:  

a. Warsztaty w pierwszej edycji przeprowadzone będą dla 3 grup warsztatowych 

nauczycieli w terminach: 

i. Grupa I; miejsce szkolenia: Nowy Sącz; terminy: 26-27-28 lipca oraz 31 lipca- 1- 2 

sierpnia 2017 r.; liczebność grupy: 11 osób 

ii.  Grupa II; miejsce szkolenia: Wieliczka; terminy: 2-3-4 sierpnia oraz 7-8-9 

sierpnia 2017; liczebność grupy: 12 osób 

iii. Grupa III; miejsce szkolenia: Nowy Sącz; terminy: 16-17-18 sierpnia oraz 21-22-

23 sierpnia 2017 r.; liczebność grupy: 9 osób 

b. Warsztaty w drugiej edycji przeprowadzone będą dla 12 grup warsztatowych w 

terminach październik 2017 r. – styczeń 2018 r. 

c. Każde ze szkoleń obejmuje 6 dni szkoleniowych (48 godzin szkoleniowych) 

4. Warsztaty odbędą się w systemie po 8 godz. x 2 zjazdy x 3 dni; 1 warsztat = 1 grupa 

warsztatowa = 48 godz. szkoleniowych. 
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a. I edycja: 3 grupy x 48 godzin szkoleniowych; suma: 144 godziny 

b. II edycja: 12 grup x 48 godzin szkoleniowych, suma: 576 godzin.  

5. Miejsce realizacji zadania: Wskazane przez Zamawiającego lokalizacje na terenie 

województwa małopolskiego 

6. Uwagi: 
a. Warunkiem przeprowadzenia warsztatów przez Wykonawcę jest wzięcie udziału 

przed realizacją usługi w 54-godzinnych warsztatach – szkoleniu dla edukatorów: 

„Jak wspierać nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym w zakresie kompetencji 

społecznych i uczenia się?”, które zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w 

terminach: 20,21,22.06.2017, 7,8,9.07.2017, 14,15.07.2017 r. Szkolenie odbędzie 

się w Krakowie. Udział w warsztacie jest bezpłatny. W trakcie szkolenia dla 

edukatorów Zamawiający zapewnia wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu, a w 

razie potrzeby zakwaterowanie. 

b. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla nauczycieli zgodnie z 

przekazanym przez Zamawiającego programem i z wykorzystaniem materiałów 

merytorycznych opracowanych w ramach projektu. 

c. Zamawiający nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu Wykonawcy w trakcie 

szkoleń dla nauczycieli.  

d. W trakcie szkoleń dla nauczycieli, Zamawiający zapewnia wyżywienie. 

e. Zamawiający dopuszcza możliwość podziału zlecenia między kilku 

Wykonawców. 

f. Maksymalna liczba godzin warsztatów dla I edycji wyniesie 144 godziny, dla II 

edycji 576 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby 

godzin warsztatów w przypadku zmniejszenia się liczby nauczycieli i nieutworzenia 

się zakładanej liczby grup warsztatowych. Wykonawca otrzyma należność za 

faktyczną liczbę przepracowanych godzin.  

g. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi. Szczegółowy 

harmonogram realizacji usługi zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po 

podpisaniu umowy. 

h. Zamawiający wyłoni w toku zapytania ofertowego 8 osób, które wezmą udział w 

szkoleniu dla edukatorów i uzyskają możliwość prowadzenia warsztatów dla 

nauczycieli. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WYMAGANIA WOBEC OFERENTA 

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę 

i doświadczenie, przy czym za takiego rozumie się Oferenta, który spełnia następujące warunki: 

 

Dla zamówienia II (przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli z zakresu kształtowania 

kompetencji społecznych i uczenia się wśród uczniów zdolnych):  

1) Oferent posiada wykształcenie wyższe (ukończone studia licencjackie lub 

magisterskie). 

2) Oferent posiada doświadczenie trenerskie co najmniej 2 lata (w okresie 3 

ostatnich lat licząc od daty niniejszego zapytania). 

3) Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych, w 

tym dla nauczycieli z zakresu kompetencji miękkich i przeprowadził min. 50 

godz. szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat licząc od daty niniejszego 

zapytania. 
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4) Oferent posiada wiedzę nt. kształtowania kompetencji społecznych i uczenia się 

u dzieci, młodzieży i dorosłych.  

5) Oferent posiada wiedzę z zakresu metodyki nauczania osób dorosłych i dzieci, 

metodyki pracy z uczniem zdolnym, technik aktywizujących i technik uczenia 

sią.  

6) Oferent posiada wiedzę na temat metody pracy projektu i strategii Problem 

Based Learning (PBL).  

Opis weryfikacji spełniania powyższych warunków:   

 

W celu weryfikacji ww. warunków Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia 

następujących dokumentów: 

 

1. Dla kryterium 1): potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu 

ukończonych studiów 

2. Dla kryterium 2): CV z wyszczególnionymi okresami doświadczenia trenerskiego 

3. Dla kryterium 3) dokumenty poświadczające liczbę zrealizowanych godzin 

szkoleniowych (np. referencje, zaświadczenie, umowa) oraz wypełniony i 

podpisany przez Oferenta załącznik nr 3. 

4. Dla kryterium 4), 5), 6) – oświadczenie Oferenta w załączniku nr 1. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełniania/niespełniania, w oparciu o złożone dokumenty.   

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT  

 

Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie 

oceniona wg. następujących kryteriów:  

 

I. Dla zamówienia II (przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli z zakresu 

kształtowania kompetencji społecznych i uczenia się wśród uczniów zdolnych):  

 

1) Przedmiotowe kryteria wyboru oferty: 

a. 30% - cena za realizację 1 godziny szkolenia 

b. 70% - udokumentowana wiedza i doświadczenie Oferenta 

Ad. a). Kryterium cenowe: 

 Propozycja godzinowej stawki brutto za realizację 1 godziny szkolenia 

Ad. b). Kryteria wiedzy i doświadczenia: 

 Wykształcenie: 

o Ukończone studia z zakresu psychologii/pedagogiki/coachingu/trenerskie, 

potwierdzone dyplomami/certyfikatami 

 Tak – 20 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 
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 Doświadczenie: 

o Liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych/warsztatowych z zakresu 

kompetencji miękkich dla osób dorosłych, w tym nauczycieli, w ciągu ostatnich 

3 lat, licząc od daty niniejszego zapytania ofertowego:  

 Od 51 do 100 godzin: 10 pkt. 

 Od 101 do 150 godz.: 15 pkt. 

 Powyżej 150 godz.: 20 pkt 

 

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie 

wg następujących zasad:  

 

1. Kryterium cena C wg wzoru 

          najniższa cena brutto z badanych ofert 

C = ---------------------------------------------------------- x 30  

 cena brutto oferty badanej 

 

2.  Kryterium wiedza i doświadczenie D wg wzoru 

                                suma punktów za wiedzę i doświadczenie badanej oferty 

D = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 70  

        maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów za wiedzę i doświadczenie 

 

3. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. 

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca 

po przecinku.  

4. Ocena łączna zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

L = C +  D gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium cena, 

D – punkty uzyskane w kryterium wiedza i doświadczenie 

5. W przypadku składania oferty przez firmę/podmiot ocenie podlegać będzie każda osoba 

wskazana do realizacji zadania oddzielnie. Łączna liczba punktów danej oferty będzie 

średnią z ocen wszystkich osób wskazanych przez Oferenta do wykonania zadania.  

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę 

punktów (L). Wykonawcy zostaną wybrani w kolejności złożonych najkorzystniejszych 

ofert. 

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 

1. Wypełniony formularz oferty wg. Załącznika nr 1. 

2. Nazwę i dane oferenta (w tym adres).  

3. Cenę brutto za realizację usługi. 

4. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (wg. Załącznika nr 2). 

5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów, certyfikatów. 

6. Curriculum Vitae z wyszczególnionymi okresami doświadczenia trenerskiego. 

7. Wykaz doświadczenia Oferenta wg. Załącznika nr 3. 

8. Deklaracja uczestnictwa w warsztatach (Załącznik nr 4). 
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9. Wszystkie kopie dokumentów składane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe 

muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE  
 

1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty/osoby, które powiązane są  

z Zamawiającym tj. Stowarzyszeniem WIOSNA lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA lub osobami 

wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA czynności związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Stowarzyszeniem WIOSNA lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA lub osobami wykonującymi w imieniu 

Stowarzyszenia WIOSNA 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 w wytycznych 

programowych, 

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. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich 

Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z 

postępowania. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania 

umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych 

ofert bez konieczności ponownego stosowania procedury wyboru.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży 

ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet 

projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie 

wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający zastrzega prawo 

podjęcia negocjacji z kolejnymi Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.  

4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby 

punktów decyduje kolejno:  

a) Cena brutto za realizację całości zamówienia  

b) Kryterium wiedza i doświadczenie  

5. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę na realizację usługi po upublicznieniu 

wyników postępowania. Umowa zawierała będzie wszystkie warunki określone  

w postępowaniu.  

6. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami 

pieniężnymi i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym 

Zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów 

przygotowania oferty lub ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku 

odstąpienia przez nich od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 
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7. Zamówienie może być dzielone przez Wykonawców.    

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podawania jego przyczyny. 

 

SKŁADANIE OFERT 

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

ogłoszenia niniejszego zapytania tj. do dnia 31.05.2017 r.do godziny 23:59. 

 

Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z kompletem 

dokumentów) na adres: aleksandra.kudlik@wiosna.org.pl lub złożyć osobiście w siedzibie 

Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków lub przesłać 

pocztą/kurierem na w/w adres do dnia 31.05.2017 r. (liczy się data wpływu). 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Aleksandra Kudlik 

aleksandra.kudlik@wiosna.org.pl 

  

  

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym 

3. Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia 

4. Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa w warsztatach (dla Oferentów Zamówienia 

II). 
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