
 

 

 

Gorzów Wlkp. dnia 22.09.2021. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na przedstawione poniżej zapytanie. 

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Zamówienie jest realizowane zgodnie z procedurą rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: „Lubuski 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, nr RPLB.07.06.01-08-0002/18, Oś priorytetowa 7. Równowaga 
społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii 
społecznej, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 

1. ZAMAWIAJĄCY:  

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ,,Rozwój”  
ul. Łazienki 6  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
www.lowes.lubuskie.org.pl, 
mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl 
 

2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi  

na zapytania Wykonawców: 

Imię i nazwisko: Marta Kowalska 

e-mail: m.kowalska@lowes.lubuskie.org.pl  
tel.: 95 738 00 61 

 
3. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 
Numer projektu: RPLB.07.06.01-08-0002/18 
Cel projektu: Celem projektu jest kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału sektora ekonomii 
społecznej i poszerzenie zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej. 

Termin realizacji projektu:  01.09.2018 r. - 31.12.2021 r. 

Obszar realizacji: województwo lubuskie. 
 

4. NAZWA I KOD WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 
80000000-4   Nazwa kodu CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80500000-9   Nazwa kodu CPV: Usługi szkoleniowe 
55520000-1  Nazwa kodu CPV: Usługi dostarczania posiłków 

 
 
 

http://www.lowes.lubuskie.org.pl/
mailto:biuro@lowes.lubuskie.org.pl


 

 
 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W związku z realizacją projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr RPLB.07.06.01-08-
0002/18 Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia jednodniowego dla podmiotów 
ekonomii społecznej w obszarze autoprezentacji i wystąpień publicznych. W szkoleniu udział weźmie: 
minimum 12, maksimum 16 osób. Szkolenie odbędzie się w dniu 25 października 2021 r.  Szkolenie ma 
na celu zwiększenie kompetencji kadr, pracowników i członków podmiotów ekonomii społecznej 
związanych z obecnością w mediach, umiejętnościami wystąpień publicznych, prawidłowej emisji głosu 
oraz autoprezentacji.  

 
1) Zakres tematyczny szkolenia: 
- czym jest emisja głosu. Dbanie o głos; 

- oddychanie i najczęstsze błędy w oddychaniu; 

- praktyczne wskazówki dla osób pracujących głosem (intonacja; tempo mowy; siła (dynamika) głosu; 

wysokość (rejestr) i barwa głosu; nastawienie głosowe (tzw. atakowanie); średnica głosu; akceptacja 

głosu; staranna artykulacja; szept i krzyk w mowie); 

- wpływ postawy ciała na mówienie; 

- praktyczne ćwiczenia doskonalące emisję głosu; 

- wymowa spółgłosek podwojonych i samogłosek nosowych; 

- akcent; 

- znajomość zasad wystąpień publicznych; 

- mowa ciała;  

- jak się zrelaksować; 

- panowanie nad tremą. 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych. 
Forma szkolenia: wykład, prezentacja, warsztaty. 
 
2) Cena oferty zawiera:  

I. Koszt wynagrodzenia prowadzących – wykonawca zapewnienia wykwalifikowanych 

prowadzących szkolenie (minimalne wymagania względem szkoleniowca/trenera: prowadzący 

poszczególne moduły tematyczne posiadają doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 300 

godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym lub 3-letnie doświadczenie zawodowe w danym 

obszarze tematycznym). 

II. Pokrycie kosztów dojazdu prowadzących na miejsce prowadzenia szkolenia. 

III. Wynajem sali szkoleniowej w Gorzowie Wlkp. – wykonawca zapewnia salę szkoleniową wraz z 

pełnym wyposażeniem: 

- krzesła dla uczestników, 
- ekran, 
- projektor multimedialny zdolny do współpracy z laptopem, 
- laptop z zainstalowanym pakietem MS Office (tj. m.in. Power Point), 
- pilot do zmieniania slajdów, 
- bezprzewodowy dostęp do Internetu, 
- tablica typu „flipchart” i flamastry, 
- obsługa techniczna sprzętu. 



 

 
 

Budynek, w którym znajduje się sala szkoleniowa, musi mieć zapewniony dostęp do parkingu dla 

samochodów osobowych na minimum 10 pojazdów. Budynek dostosowany do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami ruchowymi. 

 

IV. Koszt materiałów informacyjnych i szkoleniowych. 

V. Koszt wydania uczestnikom szkoleń zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. 

VI. Catering podczas szkolenia, na który składa się: 

- kawa podawana w samowarze lub w termosach;  
- herbata podawana w samowarze lub w termosach;  
- cukier - 10g/os.;  
- cytryna pokrojona (podawana na talerzykach) - 1 plaster/os.;  
- mleko min. 2 % podawane w dzbankach - min. 50 ml/os.;  
- woda: gazowana i niegazowana - w butelkach 0,5 l/os;  
- kanapki (2 rodzaje pieczywa, 2 rodzaje wędlin, 2 rodzaje serów, dodatki typu warzywa) - min. 2 szt. dla 
1 osoby;  
- 2 rodzaje owoców, w tym: południowe i krajowe, preferowane: banany, mandarynki, jabłka, winogrona, 
kiwi) - 300 g/os.;  
- ciastka kruche (mieszanka) lub ciasto  - 30 g/os. 

 Wykonawca zapewni:  
- wyposażenie niezbędne do obsługi spotkania, tzn. serwis do kawy i herbaty ceramiczny lub 
porcelanowy, sztućce platerowe, szklanki do zimnych napoi, serwetki; 
- usługę sprzątania pomieszczenia, gdzie świadczona była usługa oraz Wykonawca odpowiada za 
usuwanie i utylizację odpadów oraz śmieci; 
- transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi 

żywności i wyżywienia zbiorowego. 

3). Wykonawca zapewnia organizację szkolenia przy zachowaniu warunków i obostrzeń zgodnie z 
Wytycznymi Ministerstwo Rozwoju i Technologii (dawniej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) z 
Głównym Inspektorem Sanitarnym dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i 
kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2, opublikowanych na stronie www.gov.pl. 

 

6. POSTĘPOWANIE 
 
Postępowanie jest prowadzone w toku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość wynosi od 20 tys. PLN 
netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)., zgodnie z procedurą 
rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zakresem przedstawionym w niniejszym zamówieniu. 
 
Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:  Zamieszczenie na stronie https://lowes.lubuskie.org.pl/ 
oraz skierowanie zapytania o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do 3 potencjalnych 
wykonawców 
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- Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego zapytania   ofertowego i złożyć 
ofertę zgodnie z jego wymaganiami. 
- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu. 
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w odniesieniu do serwisu 
cateringowego (pkt. 5.2) VI. Zapytania ofertowego) i części merytorycznej szkolenia (pkt. 5.I-V. Zapytania 
ofertowego). W tym celu wykonawca wypełnia Formularz Oferty dla jednej lub dwóch wybranych przez 
siebie części. 
- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.   
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych (w konsorcjum osób fizycznych, osób prawnych 
i/lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). W przypadku składania ofert 
wspólnych należy załączyć umowę konsorcjum podpisaną przez wszystkich członków konsorcjum, 
a oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania musi zostać podpisane osobno przez 
każdego członka konsorcjum we własnym imieniu. 
 
 

7.  TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA (UMOWY): 
a.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 25 październik 2021 r. 
b.  Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym i 

wybranym Wykonawcą. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w porozumieniu 
z wybranym Wykonawcą. 

c. Miejsce: Gorzów Wlkp. 
 
 
 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem 
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym 
w przypadku dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, 
osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej: posiadają aktualny 
wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), prowadzonego przez Wojewódzki Urząd 
Pracy właściwy ze względu na miejsce siedziby Wykonawcy. Weryfikacja na podstawie 
Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego oraz załączonego do oferty potwierdzenia 
wpisu do RIS wraz z nadanym numerem. Ocena spełnienia warunku według formuły: 
spełnia – nie spełnia. 

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia 
– nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. 
Weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. Ocena spełnienia 
warunku według formuły: spełnia – nie spełnia. 

c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykwalifikowanych trenerów 
prowadzących szkolenia. Minimalne wymagania względem trenerów: Prowadzący 
poszczególne moduły tematyczne posiadają doświadczenie w zakresie realizacji co 



 

 
 

najmniej 300 godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym lub 3-letnie doświadczenie 
zawodowe w danym obszarze tematycznym.  Wybrany Wykonawca przed podpisaniem 
umowy ma obowiązek dostarczyć życiorysy zawodowe potwierdzające kompetencje 
wybranych prowadzących wraz z ich oświadczeniami, iż spełniają ww. wymóg. 
Weryfikacja na podstawie załącznika nr 1 i 2 do zapytania ofertowego. Ocena spełnienia 
warunku według formuły: spełnia – nie spełnia. 

d) Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez Wykonawców powiązanych 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
- 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. 

e) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo 
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu. Warunek 
weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu (o braku 
powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym) zawartym w załączniku nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunku według formuły: spełnia – nie 
spełnia. 

f) Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postepowaniu, które 
oceniane są zerojedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia) oraz warunek 
dotyczący braku powiązań kapitałowych i osobowych. Niespełnienie któregokolwiek z 
warunków udziału w postepowaniu, warunku dotyczącego braku powiązań kapitałowych i 
osobowych, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. Wszystkie załączniki 
należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków 
udziału w postepowaniu oraz należy dołączyć takie dokumenty (jeżeli wymagane), z 
których jednoznacznie wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu. 
Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone. 

 
9. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: 

a.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 1, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 
innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2 oraz podpisane Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, stanowiące 
załącznik nr 3, a także wypełnione załączniki nr 4 i 5 . 

b. Oferta cenowa powinna uwzględniać całkowity koszt brutto wykonania zamówienia. 
c. W cenie usługi wskazanej zgodnie z kryteriami oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest ująć 

wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie koszty 
wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie 
byłaby możliwa. 

d. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. 



 

 
 

e. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
f. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 
górę). 

g. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową 
cenę podaną słownie. 

h.  Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres ważności 
umowy  i nie będą podlegały zwiększeniu. 

i. Rozliczenia z Wykonawcami będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanego 
szkolenia. 

j. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Zamawiający jest 
uprawniony pomniejszyć wynagrodzenie wynikające z treści złożonej oferty o składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jak również zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych. 

k. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania płatności zaliczkowych na poczet wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

l. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą 
zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

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

n. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podawania przyczyny. 

o. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 
p. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który 
w postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów.  

q. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz 
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 

r. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 
treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną 
poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania 
ofertowego. 

s. Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne pod numerem telefonu 95 738 00 
61, w godzinach od 9.00-15.00. Pytania merytoryczne dodatkowo można kierować do 
Zamawiającego drogą e-mailową (na adres: biuro@lowes.lubuskie.org.pl), w terminie do 
30.09.2021 r. do godz. 15.00. 

t. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Marta Kowalska, e-mail: 
biuro@lowes.lubuskie.org.pl, tel. 95 738 00 61. 

 
10. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY: 

a. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej 
dokumentacji związanej z realizowaną usługą do 5 dni roboczych po zakończeniu szkolenia 
oraz zeskanowanych dokumentów niezwłocznie na każde wezwanie Zamawiającego. 

b. Wykonawca zobowiązuje się informować uczestników o współfinansowaniu projektu ze 
 środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu  Społecznego. Wszystkie dokumenty 
przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu Wykonawca  odpowiednimi logotypami. 
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c. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i przekazać Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia 
listy obecności, oświadczeń uczestników o przetwarzaniu danych osobowych i zgodzie na 
wykorzystanie wizerunku, programu zajęć, kopii materiałów szkoleniowych, dokumentacji 
zdjęciowej szkolenia itp. 

d. Wykonawca zobowiązuje się do: 

⎯ rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, w 
tym prowadzenie dokumentacji, 

⎯ oznaczenia sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami 
projektu; 

⎯ niezwłocznego udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Zarządzającej projekt, 
którego dotyczy niniejsze zapytanie oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli 
wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów 
finansowych. Obowiązek trwa przez okres realizacji projektu LOWES i 5 lat po jego 
zakończeniu; 

⎯ prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań; 

⎯ przeniesienia pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych 
i wykorzystanych podczas realizacji umowy, w tym w szczególności do szczegółowego 
programu szkolenia, skryptu, testów. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe 
wynagrodzenie z tego tytułu; 

⎯ zapewnienia możliwości udziału w szkoleniach osobom z niepełnosprawnościami  
tj. w przypadku specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych – sprzęt i materiały 
zostaną dostosowane do ich potrzeb np. wydłużony czas wsparcia, druk powiększony,  
asystent. 

 
11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY: 
a. Kompletna oferta musi zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego); 

2) Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
(stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego); 

3) Potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez Wykonawcę potwierdzenie 
 wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

4) Umowę konsorcjum – w przypadku Wykonawców składających ofertę w konsorcjum; 
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku podpisywania oferty przez osoby, 

które nie są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie wskazania we 
właściwym rejestrze.  

b. Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, muszą 
być podpisane przez Wykonawcę. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony 
(w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze bądź 
w stosownym pełnomocnictwie.  

c. Oferty niekompletne/nieczytelne, przesłane w innej formie niż na wskazanych przez 
Zamawiającego formularzach, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały 
rozpatrzeniu. 

d. Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć tylko jedną ofertę. 
e. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 



 

 
 

f. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty lub wycofać ofertę. Informacja o zmianie lub wycofaniu oferty powinna być doręczona 
Zamawiającemu na piśmie/mailowo przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie 
może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 
składania ofert. 

 
12. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
a) Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 
b) Ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 53, pok. 203 w 

Gorzowie Wlkp.: 
- przesyłką kurierską lub osobiście w dni powszednie w godzinach pracy biura  (8:00 – 
15:00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na realizację zamówienia LOWES. 
Szkolenie dla PES.” lub  
- e-mailowo na adres: biuro@lowes.lubuskie.org.pl (skan podpisanej oferty, w formacie 
PDF z tytułem wiadomości: „Oferta na realizację zamówienia LOWES. Szkolenie dla 
PES.”).  

c) Ofertę należy złożyć nie później niż do godziny 15:00 w dniu 01.10.2021 r. (w przypadku ofert 
dostarczonych osobiście decyduje data oraz godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego; 
w przypadku ofert przesłanych e-mailowo decyduje data i godzina wpływu oferty na serwer 
Zamawiającego). 

d) Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną odrzucone bez rozpoznania. 
e) Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia  

nie podlegają zwrotowi. 
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia 

zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych  i finansowych. 
 

13. KRYTERIA OCENY OFERT: 
a. Wybór ofert będzie dokonywany w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. 
b. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone bez rozpoznania. 
c. Ocena ofert będzie złożona z dwóch etapów:  

Etap 1: Zamawiający dokona oceny formalnej ofert pod względem spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ofertowym oraz pod względem kompletności 
złożonej oferty. Oferta niekompletna i/lub oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z 
warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona. 
Etap 2: Oferty kompletne i spełniające warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione 
według przyjętych kryteriów oceny ofert. 

d. Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie: 
https://lowes.lubuskie.org.pl/ 

e. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 
f. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 
g. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: 

 
Każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej, w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba punktów, jakie 
może otrzymać oferta za dane 
kryterium 

Cena brutto  40% 40 punktów 

mailto:biuro@lowes.lubuskie.org.pl
https://lowes.lubuskie.org.pl/


 

 
 

Doświadczenie 30% 30 punktów 

Podmiot Ekonomii Społecznej 15% 15 punktów 

Zatrudnianie minimum 30% osób, o 
których mowa w przepisach o 
zatrudnieniu socjalnym 

15% 15 punktów 

* Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej 

usługi. 

1. Opis sposobu obliczania kryterium 40% cena. 

Cena powinna być podana w polskich złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

 

liczba punktów = (Cmin/Cof) x 40 punktów, gdzie  

Cmin – najniższa cena spośród ofert,  

Cof – cena podana w ofercie.  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 40. Wszystkie 

obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Opis sposobu obliczania kryterium 30% doświadczenie. 

Punkty za kryterium doświadczenie zostaną obliczone na podstawie zrealizowanych usług szkoleniowych 

i/lub cateringowych podczas szkoleń dla minimum 12 osób. Maksymalna liczba punktów wynosi 30; przy 

czym za wykazanie 1 usługi – Zamawiający przyzna 10 punktów, 2 usług – 20 pkt, 3 i powyżej usług – 30 

pkt. Wykaz usług stanowi Załącznik nr 4. 

3. Opis sposobu obliczania kryterium 15% podmiot ekonomii społecznej. 

Oferent ubiegający się o zamówienie otrzymuje dodatkowe punkty jeżeli jest zarejestrowanym jako 

podmiot ekonomii społecznej w formie stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej; zgodnie z definicją 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020, co oświadcza zgodnie z załącznikiem nr 5. 

Ocena spełniania przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Liczba punktów ze 

spełnienie kryterium wynosi 15. 

4. Opis sposobu obliczania kryterium  15% zatrudnianie minimum 30% osób, o których mowa w 

przepisach o zatrudnieniu socjalnym 



 

 
 

Oferent ubiegający się o zamówienie otrzymuje dodatkowe punkty jeżeli minimum 30% osób 

zatrudnionych przez Oferenta to osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne lub osoby, o których mowa 

w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, co oświadcza zgodnie z załącznikiem nr 5. 

Ocena spełniania przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Liczba punktów ze 

spełnienie kryterium wynosi 15. 

Oferta, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

 
14.  OKREŚLENIE WARUNKÓW UMOWY ORAZ ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU 

PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
a. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy z 

wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, wynikające w szczególności ze: 

1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym 
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, 
mających wpływ na realizację umowy, 

2) zmiany terminu i harmonogramu realizacji usługi, 
3) zmiany ostatecznej liczby godzin wsparcia dla uczestniczek/ uczestników projektu, 
4) zmiany ostatecznej liczby uczestniczek/ uczestników projektu, 
5) zmiany terminu płatności, 
6) zmiany miejsca realizacji usługi, 

b. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją 
zamówienia przez okres realizacji projektu LOWES i 5 lat po jego zakończeniu. Zobowiązanie 
to nie musi zostać spełnione w wypadku, gdy Wykonawca przekazał Zamawiającemu całą 
dokumentację związaną z realizacją zamówienia. 

c. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony,  
pod rygorem nieważności. 

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo monitorowania przez Wykonawcę zajęć w każdym czasie, 
również bez zapowiedzi. 

e. Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą, znajdą się zapisy: 
1) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowanej przez Wykonawcę umowie, 

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy na piśmie swoje zastrzeżenia i/lub 
żądać podjęcia natychmiastowych działań mających na celu należyte wywiązanie się 
z umowy, a Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zobowiązany jest 
przedstawić swoje pisemne wyjaśnienia w tym zakresie i/lub natychmiastowe działania 
mające na celu należyte wywiązywanie się z umowy. 

2) W przypadku nieprzedstawienia wyjaśnień lub gdy Zamawiający uzna  
je za niewystarczające oraz w przypadku niepodjęcia natychmiastowych działań mających 
na celu należyte wywiązanie się z umowy naliczone zostaną kary umowne wskazane w 
pkt. 14.e.3). i 14.e.4) Zapytania.  

3) Przewidujące karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
Wykonawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 



 

 
 

usługi na podstawie zawartej umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

4) Przewidujące karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto 
Wykonawcy  w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

5) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
przekraczającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych 
w Kodeksie Cywilnym. 

7) Kary umowne przewidziane w pkt. 14.e.3). i 14.e.4). Zapytania mogą być naliczane 
niezależnie od siebie. 

8) W przypadku naliczania kar umownych, w sytuacji potrącenia z wynagrodzenia lub żądania 
wpłaty na rachunek bankowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę umowy o przyczynach 
naliczenia i wysokości kary umownej oraz wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 

9) W przypadku nie zapłacenia w terminie kary umownej, zostaną naliczone odsetki 
ustawowe za opóźnienie od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej. 

10) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wyjdzie na jaw, że w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia, którego dotyczy umowa, Wykonawca złożył oświadczenie 
niezgodne z prawdą, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

11) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca mimo pisemnego upomnienia 
Zamawiającego nie będzie wywiązywał się z postanowień umowy, co będzie miało istotny 
wpływ na przebieg jej realizacji, w terminie 7 dni liczonych od bezskutecznego upływu 
terminu wyznaczonego mu przez Zamawiającego na naprawienie naruszeń. 

 
15. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

 
16. DANE OSOBOWE 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający  
informuje, że:  

a. Administratorem zebranych danych osobowych pozyskanych podczas niniejszego postępowania, 
w celu wyłonienia Wykonawcy usługi związanej z niniejszym zapytaniem ofertowym, jest Lubuskie 
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 

b. Zebrane dane osobowe Wykonawców i innych osób związanych z postępowaniem, przetwarzane 
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem. 

c. Odbiorcami wszelkich zebranych danych osobowych, związanych z niniejszym zapytaniem, będą 
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 
o procedurę zasady konkurencyjności bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 

d. Zebrane dane osobowe, związane z rozstrzygnięciem niniejszego postępowania, będą 
przechowywane, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, którego dotyczy 
postępowanie, tj. od momentu złożenia oferty do okresu opisanego w pkt. 10.e.iii., chyba że 
Instytucja Zarządzająca Lubuskie 2020 podejmie decyzję o przedłużeniu terminu archiwizacji 
danych i dokumentów. 



 

 
 

e. W odniesieniu do zebranych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

f. Wykonawca lub/i inne osoby/podmioty wskazane przez Wykonawcę, podający swoje dane 
osobowe Zamawiającemu w związku z niniejszym zapytaniem,  posiada/ją: 

- prawo dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO, 
- prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących – na podstawie  

art. 16 RODO1, 
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2 – na podstawie 
art. 18 RODO, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza 
przepisy RODO. 

a) Nie przysługuje Wykonawcy lub/i innym osobom związanym z niniejszym 
postępowaniem: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub/i innych osób  
wskazanych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
17. WARUNKI ZAPŁATY ZA WYKONANIE USŁUGI 

a. Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po przekazaniu 
Zamawiającemu dokumentacji szkolenia określonej w pkt. 10c. 

b. Płatność będzie zrealizowana przelewem w ramach posiadanych środków z dotacji unijnej  
 dostępnej  na rachunku bankowym Zamawiającego. 

c. Wymagany sposób zapłaty: przelew. 
d. Wymagany termin płatności: do 14 dni od dnia dostarczenia poprawnej faktury. 

 
18. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych  

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych. 
Załącznik nr 4 – Wykaz usług. 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu kryterium „Podmiot Ekonomii Społecznej” i zatrudnianiu. 
 
 
 
 

 
1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia opisanego w niniejszym 

zapytaniu, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z procedurą zasady konkurencyjności, oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


