„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu”
mająca na celu udostępnienia ,mieszkańcom, turystom, kuracjuszom infrastruktury rekreacyjno-turystycznej,
promującej aktywne spędzenie czasu wolnego (aktywny wypoczynek) oraz zdrowy tryb życia
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2018
zwanym dalej „ZO”
Podmiot: Fundacja Esprit
realizujący projekt/ operację: „Zdobycie wiedzy i umiejętności”
współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020)
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem
w zakresie/zakresach: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i
zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

zaprasza do złożenia oferty na:
Prowadzenie warsztatów i treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w
zakresie języków obcych, ekonomii, informatyki, komunikacji, umiejętności
społecznych oraz wsparcia coachingowego w ramach projektu pn. „Zdobycie
wiedzy i umiejętności”
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1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa: Fundacja Esprit
Adres siedziby: 43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 2/1
NIP: 5482672923, REGON: 364056381
Reprezentowana przez: Prezes Annę Wójcik-Pruszyńską
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o tryb konkurencyjnego wyboru
wykonawcy na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań objętych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot
pomocy oraz pomocy technicznej.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ ZADANIA
3.1 Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu/ operacji pn.:
„Zdobycie wiedzy i umiejętności” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w
ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(PROW 2014 – 2020)
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w
zakresie/zakresach: ) „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych
także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.
3.2 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie warsztatów i treningów dla
dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie języków obcych, ekonomii,
informatyki,
komunikacji,
umiejętności
społecznych
oraz
wsparcia
coachingowegow ramach projektu pn. „Zdobycie wiedzy i umiejętności” tj:
A. Warsztaty dla dzieci i młodzieży (Grupa docelowa I)
1) Zadanie 1: Prowadzenie warsztatów z ekonomii i efektywności finansowej,
przedsiębiorczości dla uczniów ze szkół podstawowych w Ustroniu –
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ZO
2) Zadanie 2: Prowadzenie warsztatów z komunikacji i autoprezentacji dla
młodzieży szkół gimnazjalnych i uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w
Ustroniu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2
do ZO
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3) Zadanie 3: Prowadzenie warsztatów pn. „Ekonomiczne i czyste ogrzewanie –
jaki Ty sam/a masz wpływ na powietrze, którym oddychasz?”dla młodzieży
szkół gimnazjalnych i uczniów szkół podstawowych w Ustroniu – szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do ZO
B. Warsztaty dla osób dorosłych - Grupa docelowa II – do 65 lat
1) Zadanie 4, 5 i 6: Prowadzenie warsztatów z języka angielskiego, niemieckiego
i czeskiego dla osób bezrobotnych w wieku do 65 lat– szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do ZO,
2) Zadanie 7: Prowadzenie warsztatów z informatyki dla osób bezrobotnych w
wieku do 65 lat– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
nr 5 do ZO,
3) Zadanie 8: Prowadzenie warsztatów polegających treningu grupowym w
zakresie umiejętności społecznych dla osób bezrobotnych w wieku do 65 lat –
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do ZO,
4) Zadanie 1: Prowadzenie warsztatów z ekonomii i efektywności finansowej,
przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych w wieku do 65 lat – szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do ZO,
5) Zadanie 3: Prowadzenie warsztatów pn. „Ekonomiczne i czyste ogrzewanie –
jaki Ty sam/a masz wpływ na powietrze, którym oddychasz?” dla osób
bezrobotnych w wieku do 65 lat – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik nr 8 do ZO,
6) Zadanie 9: Prowadzenie indywidualnego wsparcia coachingowego dla osób
bezrobotnych w wieku do 65 lat – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik nr 9 do ZO,
C. Warsztaty dla osób dorosłych - Grupa docelowa III – wiek 65+
1) Zadanie 4 i 5: Prowadzenie warsztatów z języka angielskiego i niemieckiego
dla osób w wieku 65+ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik nr 10 do ZO
2) Zadanie 7: Prowadzenie warsztatów informatyki dla osób w wieku 65+ –
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do ZO
3) Zadanie 3: Prowadzenie warsztatów pn. „Ekonomiczne i czyste ogrzewanie –
jaki Ty sam/a masz wpływ na powietrze, którym oddychasz?” dla osób w
wieku 65+ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr
12 do ZO,
3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przez jedną
część rozumie się warsztaty wymienione w pkt. 3.2: A, lub w pkt. 3.2: B, lub w pkt.
3.2: C,
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4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do
30.03.2020 r.
5. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY
5.1 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:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej liczby godzin do zrealizowania,
c) ostatecznej liczby uczestników,
d) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 30%
wartości zamówienia określonego w umowie.
5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji
warsztatów, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie
następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia
działalności tj. prowadzą działalność edukacyjno-szkoleniową – Zamawiający
uzna warunek za spełniony na podstawie załączonych dokumentów
potwierdzających ww. uprawnienia (np. wydruk CEDIG, KRS)
b) Nie posiadają zaległości w uiszczaniu należności wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz Urzędu Skarbowego – Zamawiający uzna warunek za
spełniony na podstawie zaświadczeń wystawionych przez ww. instytucje, nie
starsze niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Dysponują kadrą wymienioną w załączniku nr 15, posiadającą niezbędną
wiedzę, doświadczenie i wykształcenie, za pomocą której Wykonawca będzie
wykonywał przedmiot zamówienia tj.:
1) minimum 2 osobową kadrą dla każdego warsztatu wymienionego w pkt.
3.2, ppkt. A: 1,3, B: 1, 2, 4 i 5, C: 1, 2 i 3 i posiadającą:
- kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
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kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400) adekwatne do przedmiotu
zamówienia.
- staż i doświadczenie w pracy pedagogicznej – min. 12 m-cy
2) minimum 2 osobową kadrą dla każdego warsztatu wymienionego w pkt.
3.2, ppkt. A: 2, B: 6 i posiadającą:
- kwalifikacje International Institute of Coaching (IIC) – poziom Senior Coach –
lub Practitioner Coach Diploma przez Noble Manhattan Coaching lub
Professional Certified Coach (PCC) – organizacja ICF (International Coach
Federation) lub Certyfikat II stopnia ICC - organizacja ICC (International
Coaching Community)
- staż i doświadczenie w pracy coachingowej – min. 12 m-cy
3) minimum 2 osobową kadrą dla warsztatu wymienionego w pkt. 3.2, ppkt.
B: 3 i posiadającą:
- ukończone studia z zakresu doradztwa zawodowego lub drugi stopień
specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologicznej lub socjoterapii
- staż i doświadczenie w pracy pedagogicznej – min. 12 m-cy
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi
(załącznik nr 15) wykaz kadry, która będzie prowadzić warsztaty.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany kadry wskazanej w ofercie
z zastrzeżeniem wyjątkowych przypadków uznanych przez Zamawiającego.
6.2 Nieprzedłożenie dokumentów wymienionych w punkcie 6.1 skutkować będzie
odrzuceniem oferty. W takim przypadku Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6.3 Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do
tego uprawnione.
Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być
potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie
jak jego brak.
7. ZAWARCIE UMOWY
Jednocześnie przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz staż i doświadczenie wskazanej
kadry w załączniku nr 15.
W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów przez Wykonawcę Zamawiający
uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.
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8. KRYTERIA WYBORU OFERTY
8.1 W zapytaniu ofertowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
zastosuje następujące kryteria:
a) Cena brutto (C) – waga 60%
b) Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem (K) – waga 20%.
c) Termin płatności faktury (T) – waga 20%
8.2 Sposób punktacji w ramach kryteriów:
Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi
100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu
oferty składa się z trzech czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na
uzyskanie 100 pkt:
Ocp = C + K + T
8.2.1 Punktowe kryterium – Cena brutto oferty (C)
Zamawiający przyzna 60 pkt. w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do
dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z
formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie
obliczona zgodnie z następującym wzorem:
C = (Cmin : Cof) x 60 pkt.
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena brutto spośród ważnych ofert,
Cof – cena brutto badanej oferty.
Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 60 pkt.
8.2.2 Punktowe kryterium – Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem (K)
Wykonawca może zadeklarować wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem większą, niż
wymaganą minimalną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w
formularzu ofertowym, ale nie przekraczającą wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w formularzu ofertowym.
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem należy zadeklarować w
następujących jednostkach: 0,2%, 0,3%, 0,4% lub 0,5%.
a) Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca
otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert.
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b) Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca
otrzyma 5 punktów w tym kryterium oceny ofert.
c) Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wysokości 0,4 %
wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca
otrzyma 10 punktów w tym kryterium oceny ofert.
d) Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca
otrzyma 20 punktów w tym kryterium oceny ofert.
Maksymalna liczba punktów w ramach niniejszego kryterium wynosi 20.
UWAGI: Brak deklaracji wysokości kary umownej za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w zgodnie z harmonogramem 
formularzu ofertowym, bądź jej określenie poniżej wymaganego minimum
(tj. 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym] skutkować
będzie odrzuceniem oferty Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje wysokość
kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy zgodnie z harmonogramem powyżej określonego maksimum tj. 0,5%
wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym] dla celów
porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 0,5%, natomiast w treści umowy w
sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
8.2.3 Punktowe kryterium – Termin płatności faktury (T)
Niniejsze Kryterium będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu płatności faktury, wg następującej
zasady:
a) Minimalny termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę nie
może być krótszy niż 7 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury u
Zamawiającego,
b) Maksymalny termin płatności faktury zaoferowany przez Wykonawcę nie może
być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury u
Zamawiającego,
Maksymalną ilość punktów tj. 20 otrzyma Wykonawca z najdłuższym terminem
płatności faktury.
Każdej następnej ofercie przyporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie
mniejszą – stosując wzór:
T = (Tf : Tm) x 20 pkt.
gdzie:
T - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Tf - termin płatności faktury w badanej ofercie,
Tm - Termin maksymalny płatności faktury dopuszczony przez Zamawiającego cena
brutto badanej oferty.

7

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu”
mająca na celu udostępnienia ,mieszkańcom, turystom, kuracjuszom infrastruktury rekreacyjno-turystycznej,
promującej aktywne spędzenie czasu wolnego (aktywny wypoczynek) oraz zdrowy tryb życia
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwaga: w przypadku braku wpisania w formularzu oferty terminu płatności faktury lub
wpisania terminu płatności faktury krótszego niż minimalny termin płatności tj. 7 dni
od daty złożenia faktury, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z
treścią zapytania ofertowego. Powyższe będzie obligowało Zamawiającego do
odrzucenia oferty.
W przypadku natomiast ewentualnego zaoferowania terminu płatności dłuższego, niż
maksymalny termin płatności tj. 30 dni od daty złożenia faktury, Zamawiający
poprawi zaoferowany termin płatności na 30 dni i przyzna wykonawcy maksymalną
ilość punktów – 20.
8.3 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
9. ODRZUCENIE OFERTY
W niniejszym postępowaniu oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy:
a) Wykonawca złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania
ofertowego,
b) Wykonawca złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i
dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu określonych w pkt.
10.1,
c) została złożona przez podmiot:
- niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu
ofertowym tj, pkt. 6.1
- powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami,
o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 627.) tj.:
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego
imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
na:
 uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta lub pełnomocnika
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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
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności tych osób.
Z zastrzeżeniem, że oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została
złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą
o której mowa w art. 43a ust. 4 ww. ustawy, jeżeli osoba ta nie
będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru
przez Zamawiającego Wykonawcy.

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA
OFERTY
10.1 Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty:
a) oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego integralną część
zapytania ofertowego (załącznik nr 13 do ZO)
b) formularza oferty (załącznik nr 14 do ZO)
c) wykazu kadry za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał
przedmiot zamówienia (załącznik nr 15 do ZO)
d) formularza cenowego (załącznik nr 16 do ZO)
e) wydruku z CEIDG lub KRS aktualnego na dzień złożenia oferty (jeśli
dotyczy). Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę
nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy
dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie
f) zaświadczenia o nieposiadaniu zaległości w uiszczaniu należności
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (jeśli
dotyczy)
g) programy warsztatów zgodnie z minimalnym zakresem warsztatów,
liczbą tematów i elementami wymienionymi w pkt. 4 załączników 1-12
do ZO.
10.2 Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10.3 Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką.
Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i
parafowana przez Wykonawcę.
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10.4 Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na
adres Zamawiającego:
43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 2/1
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Zapytanie ofertowe 1/2018 .Prowadzenie warsztatów i treningów dla dzieci,
młodzieży i dorosłych w zakresie języków obcych, ekonomii, informatyki, komunikacji,
umiejętności społecznych oraz wsparcia coachingowegow ramach projektu pn.
„Zdobycie wiedzy i umiejętności”
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 2/1, w terminie do 11.10.2018 r. do godz. 10:00.
(decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
10.5 Postanowienia ogólne
1) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na
każdym etapie bez podawania przyczyny.
3) W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet projektu,
którym dysponuje Zamawiający, Zamawiający zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania.
4) Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
a) Agata Markiewicz + 48 510 077 290
b) Stanisław Kubicius +48 509 006 402
c) Anna Wójcik-Pruszyńska +48 606 486 333
Załączniki:
Załącznik nr 1 - OPZ Zadanie 1: Prowadzenie warsztatów z ekonomii i efektywności finansowej,
przedsiębiorczości dla uczniów ze szkół podstawowych w Ustroniu
Załącznik nr 2 – OPZ Zadanie 2: Prowadzenie warsztatów z komunikacji i autoprezentacji dla
młodzieży szkół gimnazjalnych i uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w Ustroniu
Załącznik nr 3 – OPZ Zadanie 3: Prowadzenie warsztatów pn. „Ekonomiczne i czyste ogrzewanie –
jaki Ty sam/a masz wpływ na powietrze, którym oddychasz?” dla młodzieży szkół gimnazjalnych i
uczniów szkół podstawowych w Ustroniu
Załącznik nr 4 – OPZ Zadanie 4, 5 i 6: Prowadzenie warsztatów z języka angielskiego, niemieckiego
i czeskiego dla osób bezrobotnych w wieku do 65 lat
Załącznik nr 5 – OPZ Zadanie 7: Prowadzenie warsztatów z informatyki dla osób bezrobotnych w
wieku do 65 lat
Załącznik nr 6 – OPZ Zadanie 8: Prowadzenie warsztatów polegających na treningu grupowym w
zakresie umiejętności społecznych dla osób bezrobotnych w wieku do 65 lat
Załącznik nr 7 – OPZ Zadanie 1: Prowadzenie warsztatów z ekonomii i efektywności finansowej,
przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych w wieku do 65 lat
Załącznik nr 8 – OPZ Zadanie 3: Prowadzenie warsztatów pn. „Ekonomiczne i czyste ogrzewanie –
jaki Ty sam/a masz wpływ na powietrze, którym oddychasz?” dla osób bezrobotnych w wieku do 65 lat
Załącznik nr 9 – OPZ Zadanie 9: Prowadzenie indywidualnego wsparcia coachingowego dla osób
bezrobotnych w wieku do 65 lat
Załącznik nr 10 – OPZ Zadanie 4 i 5: Prowadzenie warsztatów z języka angielskiego i niemieckiego
dla osób w wieku 65+
Załącznik nr 11 – OPZ Zadanie 7: Prowadzenie warsztatów z informatyki dla osób w wieku 65+
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Załącznik nr 12 – OPZ Zadanie 3: Prowadzenie warsztatów pn. „Ekonomiczne i czyste ogrzewanie –
jaki Ty sam/a masz wpływ na powietrze, którym oddychasz?” dla osób w wieku 65+
Załącznik nr 13 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 14 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 15 - Wykaz kadry, za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał przedmiot
zamówienia
Załącznik nr 16 – Formularz cenowy

Informacja dotycząca RODO:
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”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Esprit tel.
+48 606 486 333
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem zapytania ofertowego nr 1/2018 pn.
Prowadzenie warsztatów i treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie
języków obcych, ekonomii, informatyki, komunikacji, umiejętności społecznych
oraz wsparcia coachingowego w ramach projektu pn. „Zdobycie wiedzy i
umiejętności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020)
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w
zakresie/zakresach: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
4) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
5) Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO
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 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO
6) Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ustroń, dnia 02.10.2018 r.
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