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Częstochowa, dnia 11.05.2021 r. 
 

Business Center 1 Sp. z o.o. (Lider) 
ul. Uniwersytecka 13 
40-007 Katowice 
NIP: 9542556891 REGON: 240337311 
 
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie (Partner) 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24/5 
42-202 Częstochowa 
NIP 5730209778, REGON 150025660 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PnK/RIPH/2021 w oparciu o zasadę konkurencyjności – 
rozpoznanie rynku – w ramach projektu pn. „Postaw na kwalifikacje!” 

 
Niniejsze postępowanie 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” z dnia 22 sierpnia 
2019 r. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.riph.eu oraz w siedzibie Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie przy Al. NMP 24 lok. 5; 42-202 Częstochowa. 
W związku z realizacją projektu „Postaw na kwalifikacje!” nr RPSL.11.03.00-24-06F6/19  
zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty w 
zakresie: 
 

 usługa wynajmu sal, w których przeprowadzane będą grupowe zajęcia każde dla 8 
uczestników (zgodnie z WND). Łącznie zorganizowanych zostanie 462 godziny szkoleniowe (za 
godzinę szkoleniową uważa się godzinę trwającą 45 min.) – zgodnie z harmonogramem 
przekazanym przez Zamawiającego.  

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie (Partner) 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 5 
42-202 Częstochowa 
NIP 5730209778, REGON 150025660 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sal, w których przeprowadzane będą grupowe 
zajęcia każde dla 8 uczestników poniżej wymienionych szkoleń. Łącznie zorganizowanych zostanie 462 
godziny szkoleniowe (za godzinę szkoleniową uważa się godzinę trwającą 45 min.) z następującym 
podziałem: 
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 Szkolenie ,,Organizacja pracy pielęgniarki - specjalista do spraw epidemiologii" – 24 h  
 Szkolenie ,,Opieka długoterminowa nad pacjentem przewlekle chorymi i niepełnosprawnym" – 

30 h  
 Szkolenie ,,Charakterystyka epidemiologiczna schorzeń wieku podeszłego" – 30 h  
 Szkolenie ,,Aspekty demograficzno-społeczne procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa" 

– 18 h  
 Szkolenie ,,Niefarmakologiczne metody leczenia bólu przewlekłego w geriatrii" – 24 h  
 Szkolenie ,,Kompleksowa op. pielęgniarka nad pacjentem z najczęstszymi – 30 h  
 Szkolenie „Psychogeriatryczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku” – 

30 h  
 Szkolenie „Profesjonalna komunikacja z Pacjentami” – 2 grupy po 42 h – łącznie 84 h  
 Szkolenie ,,Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i spadkowi motywacji” – 2 grupy po 36 h 

– łącznie 72 h  
 Szkolenie „Empatia w relacjach z pacjentem i współpracownikami” - 2 grupy po 30 h – 

łącznie 60 h  
 Szkolenie „Zarządzanie czasem i podniesienie efektywności własnej” - 2 grupy po 30 h – 

łącznie 60 h  
 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
CPV: 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

2. Miejsce realizacji szkoleń: województwo śląskie, miejscowość wskazana przez Zamawiającego  
3. Uczestnicy projektu: Osoby dorosłe, pracujące w branży medycznej – pielęgniarki, pracownicy 

księgowi, HR w placówkach medycznych.  
4. Okres realizacji: uzależniony od rekrutacji uczestników szkoleń. Od dnia podpisania umowy do dnia 

31 marca 2023 roku.  
5. Wymagania dotyczące sali:  

a) sala powinna być przystosowana dla grupy liczącej średnio 10 uczestników + 1 trener;  
b) sala musi znajdować się na terenie województwa śląskiego w miejscowościach wskazanych przez 
zamawiającego po podpisaniu umowy;  
c) sala musi być wyposażona w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć: przedłużacz, stoliki i krzesła 
dla uczestników i trenera, dostęp do Internetu, projektor multimedialny, flipchart, tablica;  
d) w sali musi być wydzielone miejsce do ustawienia stołu na serwis kawowy;  
e) sala musi być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami (bez barier architektonicznych i 
transportowych);  
f) sala powinna znajdować się w Centrum Miasta z dobrym dostępem komunikacyjnym;  
g) sala musi spełniać odpowiednie warunki socjalne, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP i 
posiadać zaplecze sanitarne;  
h) sala musi być dostępna wyłącznie dla Zamawiającego w godzinach, na które zgłosił 
zapotrzebowanie;  
i) sala musi być dostępna dla Zamawiającego na co najmniej 15 minut przed planowaną godziną 
realizacji usługi;  
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia drobnych zmian do wzoru umowy, które nie będą dotyczyć warunków realizacji 
zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym.  
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Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w ramach umowy,  
w zależności od potrzeb, w szczególności w wyniku zmian dokonanych i zaakceptowanych przez 
Instytucję Pośredniczącą w umowie o dofinansowanie/wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 
Wynagrodzenie zależne będzie od faktycznej ilości przeprowadzonych zajęć/szkoleń. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonej usługi oraz warunków 
zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania zajęć. 
 
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY 
ICH SPEŁNIENIA  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 

 Posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i warunki lokalowe oraz techniczne, 
konieczne do należytego wykonania umowy. 

 Dysponują potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. 
 Deklarują gotowość do realizacji zadań w terminach i godzinach uzgadnianych każdorazowo 

z Zamawiającym. 
 Zapewnią warunki lokalowe realizowanego szkolenia, w tym dla osób z 

niepełnosprawnościami,  
 Zapewnią salę szkoleniową, która będzie spełniała następujące warunki: 

- musi zapewnić minimum 10 miejsc (stanowisk) dla uczestników + 1 trener;  
- być wyposażona w projektor multimedialny z ekranem, flipchart lub tablicę suchościeralną oraz 
powinna zapewniać bezprzewodowy dostęp do internetu (wifi).  
- odpowiednie warunki socjalne, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP i posiadać zaplecze 
sanitarne; 
- posiada wydzielone miejsce do ustawienia stołu na serwis kawowy;  
 
Ocena wyżej przedstawionych warunków zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”. 
Niespełnienie wyżej wymienionych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
 
IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje 
następujące kryteria: 

• Cena - 100 pkt. - waga 100 %; 
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów: 

1.  Kryterium „Cena” – max. 100 pkt. (100%), ocena tego kryterium zostanie dokonana przy 
zastosowaniu następującego wzoru: (najniższa łączna wartość oferty brutto/łączna 
wartość brutto oferty ocenianej) x 100 x 100% 
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Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia. W cenę oferty należy wliczyć: wartość przedmiotu zamówienia, 
obowiązujący podatek od towarów i usług. Cena podana przez Wykonawcę za przedmiot 
zamówienia jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w 
okresie jej trwania. 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają 
odpowiednio niższą ilość punktów.  

 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i 

być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zapytania). 

2. Oferent ma obowiązek dołączenia do oferty: 
a) Oświadczenie o spełnieniu wymagań oraz o braku powiązań – (Załącznik nr 2a i b do 

niniejszego Zapytania); 
b) Oświadczenie dot. RODO (Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania); 

3. Oferent składa ofertę w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uznaje się także skan 
dokumentacji - sporządzonej zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym, w tym pkt. 4 poniżej - 
w formacie PDF.  

4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale 
spięte/złączone, zaś oferta podpisana przez Wykonawcę. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc 
służących do wypełnienia oferty. 

7. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne 
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

8. Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne 
do wykonania zamówienia. 

9. Oferty powinny zostać dostarczone: 

a) osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego: 
42-202 Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 5 z dopiskiem na kopercie (ofertę 
prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność 
jej treści): „OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/PnK/RIPH/2021” 

lub 
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b)  drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: izba@riph.eu  -  w 
temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 
2/PnK/RIPH/2021” 

 Termin złożenia oferty: 19.05.2021 r. do godz. 12:00:00 (decyduje data i godzina wpływu do 
Zamawiającego). 

Termin otwarcia ofert: 24.05.2021 r.  

10. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent. 

11. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

12.  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 unieważni postępowanie w części, której dotyczy 
ta oferta. 

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz do unieważnienia 
zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

14.  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. 

15.  W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym,                            
Biuro Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie  nr tel.: 34 344 82 58 lub e-mail: 
izba@riph.eu. 

16. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zapytania należy kierować wyłącznie pisemnie na ww. 
adres mailowy, najpóźniej do dnia 14.05.2021 r. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z 
którego zostało nadesłane pytanie maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pytania. 
Jeśli pytanie dotyczące Zapytania wpłynęło po wyznaczonym terminie Zamawiający może 
pozostawić pytanie bez odpowiedzi. 

17. Oceny i wyboru oferty dokona Komisja Ofertowa powołana przez Zamawiającego. Komisja będzie 
składała się z min. 3 osób powołanych przez Zamawiającego. W skład Komisji będą wchodziły 
osoby nie powiązane kapitałowo i osobowo z firmami/instytucjami, które złożyły Oferty. Osoby 
wchodzące w skład Komisji Ofertowej złożą pisemne oświadczenie o nie powiązaniach 
kapitałowych i osobowych z Oferentami, którzy złożyli swoje oferty w ramach danego zapytania.   
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VI. WYKLUCZENIA 

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim 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:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

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. Zamawiający nie może udzielić 
zamówienia pracownikom Lidera Projektu, tj. Business Center 1 Sp. z o.o., 40-007 
Katowice, ul. Uniwersytecka 13, tel.: 32 670 40 40, e-mail: bc1@bc1.pl, NIP 954-255-68-
91; 

VII. ODRZUCENIE OFERTY 

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego; 

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w 
postępowaniu; 

c) przedstawi nieprawdziwe informacje; 

d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu; 

e) złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych; 

f) złożył ofertę po terminie wskazanym w  części V. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco 
niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia: jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
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terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki.  

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich  
w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy. 

4. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują środki 
ochrony prawnej. 

5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów 
decyduje niższa cena.  

VIII. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY oraz INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązuje się przed 
podpisaniem umowy do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez 
strony miejscu i przedłożenia do wglądu Zamawiającemu oryginałów dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów opisanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

2. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy oraz nieprzedłożenie wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować odstąpienie od podpisania umowy 
przez Zamawiającego wobec niespełnienia warunków udziału w postępowaniu i ostatecznie 
odrzucenie oferty Wykonawcy. 

3. W przypadku opisanym w ust. 3 oraz w przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania 
umowy, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania 
ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie 
łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie 
projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wojewódzkim Urzędem Pracy  
w Katowicach oraz odpowiednich reguł i warunków wynikających z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych 
wytycznych związanych z realizacją projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje 
do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób. 

5. Oferent akceptuje, że terminowa zapłata za zrealizowane zamówienia uzależniona jest od 
posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym 
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projektu, pochodzących z dotacji na realizację projektu. W związku z tym Oferent oświadcza, że 
w przypadku opóźnień z zapłatą za zrealizowanie usługi nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych 
roszczeń. 

6. Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu.  

7. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 

8. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał 
kolejną najwyższą liczbę punktów.  

9. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę 
do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek 
opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty  
a następnie wycofanie się). 

10. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają 
zwrotowi. 

11. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty 
oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

12. Płatność będzie dokonywana po przeprowadzeniu wszystkich 462 godzin szkoleń , po podpisaniu 
protokołu odbioru nie zawierającego uwag i zastrzeżeń. 

13. Termin płatności wynosi 30 dni.  Płatność wynagrodzenia Wykonawcy uzależniona jest od 
dostępności środków na koncie projektowym Zamawiającego przeznaczonych na pokrycie 
wydatków związanych z realizacją projektu.  

14. Ostateczna liczba Uczestników/-czek może ulec zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonego 
procesu rekrutacji lub rezygnacji ww. osób z udziału w Projekcie (określając tym samym warunek 
istotnej zmiany umowy). W konsekwencji zmianie może ulec ostateczna liczba godzin 
dydaktycznych, co spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.  

15. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian 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 realizacji umowy, 
b. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania, 
c. ostatecznej ilości grup i Uczestników/-czek Projektu, 
d. zmniejszenia wartości zamówienia - zmniejszenia realizacji zamówienia wynikającej ze 

zmniejszenia ostatecznej liczby godzin dydaktycznych, 
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e. zwiększenia wartości zamówienia (zwiększenia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 
zamówienia określonego w umowie), zmiana rodzaju płatności, kar umownych. 

16. Wszelkie zmiany dotyczące trenerów, poszczególnych terminów szkoleń i miejsca ich realizacji 
(tzw. harmonogramów) nie wymagają aneksu do umowy i są możliwe jedynie pod warunkiem 
ustalenia zmian pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz po uprzednim zgłoszeniu ich w 
formie elektronicznej, adres e-mail do kontaktów roboczych zarówno ze strony Zamawiającego, 
jak i Wykonawcy zostaną ustalone na etapie podpisania umowy z danym Wykonawcą. 

17. Zamawiający informuje, a Oferent, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały 
się m.in. następujące zapisy: 
a)  w przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, 
Wykonawca    zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 10% wartości brutto danego 
zamówienia, za każdy  dzień roboczy opóźnienia; 

b) przewidujące karę umowną do wysokości 90% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –  
w przypadku nie   przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w    ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz    Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

c) w przypadku zrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu nieodpowiadającym warunkom 
lokalowym wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną 
w wysokości  50% wartości brutto danego zamówienia,  

d) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych  
z wynagrodzenia    Wykonawcy; 

e) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
przenoszącego   wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych (odszkodowanie 
uzupełniające); 

f) zastrzegające możliwość niezwłocznego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących    po stronie Wykonawcy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków 
podpisanej umowy, w  tym m.in.: stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek 
uchybienia, opóźnienia, w realizacji    przedmiotu umowy. 

18. Zamawiający informuje, że płatność uzależniona będzie od terminu wpłynięcia na konto 
Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na 
etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.  

19. Zastrzegające przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów 
wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać 
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

20. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
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Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 a i b - Oświadczenie o spełnianiu wymagań i o braku powiązań 
Załącznik nr 3 -  Oświadczenie dot. RODO 


