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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZBT/RNU4 

 
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z/s w Opolu (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie 

postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech 4” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII - Integracja 

społeczna, Działanie 8.2 - Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Wybór Wykonawcy będzie odbywał się z 

uwzględnieniem aspektów społecznych  na zasadach: brak trybu - bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia z 

dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz.U.z2019r, z późn.zm.). 

 

I. Zamawiający: 

 

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” 

          ul. Damrota 4, 45-064 Opole 

          tel.: 77/456-56-00, e-mail: biuro@spp.opole.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie czterech opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni 

za opiekę nad Uczestnikami Projektu „Recepta na uśmiech 4” oraz przeprowadzenie zajęć 

grupowych podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego.  

Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy. 

 

     2. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia: 

a) jeden opiekun, w trakcie 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego, będzie sprawował 

opiekę nad jedną grupą ok.16/12 Uczestników Projektu i składającą się z ok.8/6 dzieci 

niepełnosprawnych oraz 8/6 ich rodziców/opiekunów; 

b) opiekun sprawuje opiekę nad Uczestnikami Projektu od momentu rozpoczęcia wyjazdu 

integracyjno-terapeutycznego do momentu powrotu z wyjazdu;  

c) dokładne godziny sprawowania opieki ustalone zostaną z Menadżerem Projektu na etapie 

podpisywania umowy; 

d) opiekun podczas 7 dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego będzie miał obowiązek 

uczestniczyć w zajęciach animacyjnych, zajęciach i wycieczkach terenowych oraz innych 

zajęciach  z Uczestnikami Projektu;  

e) zajęcia grupowe będą się odbywały przez 5 dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie dla 

każdej grupy; 

f) każdy z opiekunów podczas wyjazdu integracyjno-terapeutycznego będzie świadczył usługi dla 

przydzielonej grupy liczącej ok. 16/12 Uczestników Projektu (w tym: 8/6 dzieci z 

niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi oraz 8/6 ich rodziców/opiekunów, 

jedna grupa przydzielana na czas całego pobytu dla jednego specjalisty); 

g) dokładne godziny prowadzenia zajęć grupowych zostaną ustalone z Menadżerem Projektu na 

etapie podpisywania umowy; 
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h) plan zajęć dla poszczególnej grupy zostanie opracowany przy współudziale Personelu Projektu. 

Zajęcia grupowe będą miały charakter wychowawczy, terapeutyczny, rozrywkowy i 

integracyjny. Przewidywany plan zajęć powinien objąć grupowy udział np. w ognisku, 

wspólnej zabawie, korzystaniu z basenu, wspólne śpiewanie piosenek, wspólny plakat z 

wyjazdu, doświadczanie zmysłów smaku, węchu, wzroku, słuchu itp.; 

i) materiały, przybory plastyczne, sprzęt sportowy itp. niezbędne do przeprowadzenia zajęć 

grupowych zapewnia Wykonawca; 

j) zamawiający  zapewnia opiekunom: wyżywienie, noclegi, transport na miejsce realizacji 

zamówienia oraz polisę NNW w życiu prywatnym; 

k) praca opiekuna będzie poddana monitoringowi przez Menadżera Projektu oraz ocenie 

Uczestników Projektu. 

 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wśród Uczestników Projektu znajdują się osoby 

niepełnosprawne, w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z 

niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym  

z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami.  

 

III.  Termin realizacji Zamówienia: 

 

Od 17 lipca r. do 24 lipca 2022 r. 

 

Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia i/lub jego wydłużenia, ze względu na 

pandemię Covid-19, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie możliwych do przewidzenia na 

etapie ogłaszania zapytania. 

IV. Miejsce realizacji zamówienia: 

 

Obiekt położony w promieniu do 200 km od miasta Opola  z woj. opolskiego. 

 

V.  Dodatkowe informacje dotyczące Zamówienia: 

1. Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany do prowadzenia i terminowego dostarczania 

Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów i informacji oraz stałej współpracy z 

personelem Projektu, bieżącego informowania personelu Projektu o problemach zgłaszanych przez 

Uczestników Projektu, rezygnacji z pobytu na wycieczce przez Uczestników Projektu i innych 

sytuacjach, które mają/będą miały wpływ na realizację Projektu. 

2. Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z pobytu na wyjeździe 

Uczestników Projektu tworzących grupę, nad którą sprawuje opiekę i prowadzi zajęcia grupowe, na 

formularzach dostarczonych przez Zamawiającego i przekazania dokumentacji Zamawiającemu nie 

później niż do 3 dni roboczych po powrocie z wyjazdu. Dokumentacja będzie obejmowała m.in. listę 

obecności Uczestników Projektu w każdym dniu pobytu w ramach wyjazdu, liczbę odebranych 

posiłków oraz noclegów, z których skorzystali Uczestnicy Projektu w każdym dniu pobytu w ramach 

wyjazdu, listy obecności na zajęciach grupowych. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia indywidualnej (za siebie) ewidencji godzin i 

zrealizowanych zadań dotyczących wykonywanych obowiązków w systemie miesięcznym, w sposób 

zgodny z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego 



                         

                                                                              

St
ro

n
a3

 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 i będzie zobowiązany przedstawiać dokumenty rozliczeniowe Zamawiającemu po zakończeniu 

każdego miesiąca kalendarzowego, tj. dostarczy Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 3 

dni roboczych od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym wykonywał zadania na rzecz 

Projektu, sporządzony przez siebie protokół wskazujący prawidłowe wykonanie zadań oraz rzeczywistą 

liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań  w 

projekcie oraz weryfikacji, czy łączne rzeczywiste zaangażowanie zawodowe Wykonawcy nie 

przekracza limitu 276 godzin miesięcznie – według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia osobom wskazanym przez Zamawiającego 

przeprowadzenia w każdym czasie kontroli w trakcie wyjazdu, w tym w szczególności przebiegu pobytu 

w ramach wyjazdu, frekwencji Uczestników Projektu oraz wizyt monitorujących i wykonania zdjęć dla 

celów promocji Projektu. 

5. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentów opracowań i 

wszelkich innych materiałów wytworzonych przez siebie w ramach realizacji niniejszego Zamówienia 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

6. Koszt przygotowania i złożenia oferty na niniejsze Zapytanie ofertowe – w całości pokrywa 

Wykonawca. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo/możliwość zrealizowania usługi w ramach Zamówienia dla 

mniejszej ilości osób, co nie powoduje roszczeń Wykonawcy do wynagrodzenia. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za usługę sprawowania opieki nad grupą i przeprowadzenia zajęć 

grupowych podczas 7–dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego.  

9. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 

niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę 

zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania 

ofertowego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania Zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz 

unieważnienia postępowania w ramach Zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego 

etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

11. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres  40-dni 

kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do 

roszczenia rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w 

realizacji Projektu powstałego w wyniku działania składającego ofertę (złożenie oferty a następnie 

wycofanie się). 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach Zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny. 

13. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od potencjalnych Wykonawców, których oferty będą 

zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie 

lub złożenia wyjaśnień do treści oferty. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta została wybrana – do 

przedłożenia oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

w ramach Zapytania ofertowego przed zawarciem umowy.  

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

zwrotowi. 
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VI. Kod CPV:  

  

85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 

 

VII.   Opis warunków zawarcia umowy 

 

Zamawiający informuje a potencjalny Wykonawca składający ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały 

się m.in. następujące zapisy: 

1. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

– w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

- w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem z zastrzeżeniem 

pkt. III. 

3. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

-  w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę Zamówienia w sposób zgodny z postanowieniami 

umowy lub bez zachowania należytej staranności z zastrzeżeniem pkt. III.  

4. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

5. W przypadku wyrządzenia szkody przekraczającej wysokość kar umownych, o których mowa w pkt. 1-

3, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z realizacji umowy w pełnej 

wysokości. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w formie przelewu na wskazane przez Wykonawcę konto w 

terminie 21 dni od daty wystawienia rachunku/faktury oraz potwierdzenia przez Zamawiającego 

należytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązania. 

8. Wypłata wynagrodzenia będzie uzależniona od dostępności na rachunku bankowym Zamawiającego 

środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją Projektu na etapie, w którym 

uczestniczył Wykonawca. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się odsetek za 

opóźnioną płatność. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności wynagrodzenia 

Wykonawcy, przekraczających 14 dni, Zamawiający będzie zobowiązany niezwłocznie poinformować 

Wykonawcę, w formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo/możliwość zrealizowania usługi w ramach zamówienia dla 

mniejszej ilości osób, co nie powoduje roszczeń Wykonawcy do wynagrodzenia. 

10. Wynagrodzenie jest ostatecznym wynagrodzeniem brutto, tj. stanowi całkowity  

i nieprzekraczalny wydatek Zamawiającego oraz nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.  

Z wynagrodzenia, w razie konieczności, zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy jak również 

składki ZUS wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za usługę sprawowania opieki nad grupą i przeprowadzenia zajęć 

grupowych podczas 7–dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego. 

12. Dopuszcza się dokonanie zmian postanowień zawartej umowy, która spowodowana jest 

okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć na 

etapie publikacji Zapytania. Warunki takiej zmiany będą zgodne z Wytycznymi w zakresie 
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kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

13. Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie 

wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku Strony 

zastąpią postanowienia uznane ze nieważne lub bezskuteczne, zgodnymi z prawem, ważnymi lub 

skutecznymi postanowieniami, odzwierciedlającym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i 

pierwotną intencję Stron Umowy. 

 

VIII. Wymagania obligatoryjne stawiane względem każdego Wykonawcy Zamówienia 

 

O realizację Zamówienia mogą ubiegać się osoby fizycznei lub osoby fizyczneii prowadzące 

działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące odpowiednim personelem spełniającym 

stawiane wymagania zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym. 

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Posiadają, wymagane przepisami prawa, uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności 

objętych niniejszym Zamówieniem. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał organizacyjno-techniczny              

gwarantujący wykonanie Zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 

4. Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej (obowiązuje w przypadku realizacji Zamówienia w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej). 

5. Nie są podmiotem powiązanym z Zamawiającym i Partnerem Zamawiającego osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym i Partnerem Zamawiającego 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, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ POiii,   

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.   

Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych. 

Nie są skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Ich stan zdrowia pozwala na wykonanie usługi objętej przedmiotem Zamówienia.  

Obciążenie wynikające z realizacji usługi objętej przedmiotem Zamówienia nie wyklucza możliwości 

prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Wykonawcy. 

6. Zamawiający dopuszcza udział w zamówieniu wyłącznie podmioty spełniające łącznie dwa 

warunki: 

1) są zakładami pracy chronionej, spółdzielniami socjalnymi lub innymi podmiotami, których 

głównych celem działalności lub działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
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realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodową integrację osób społecznie marginalizowanych, w 

szczególności: 

- osób niepełnosprawnych, 

- bezrobotnych, 

- osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy 

zarobkowej, 

- osób usamodzielnianych, 

- osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w 

integracji ze środowiskiem, 

- osób z zaburzeniami psychicznymi, 

- osób bezdomnych, 

- osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 

- osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby 

poszukującej pracy, bez zatrudnienia, 

- osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w 

szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych. 

2) procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których 

mowa w pkt 1–10, jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego 

jednostce, która będzie realizowała zamówienie. 

7. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy, niezależnie od formy zaangażowania,  

w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS (Fundusz Spójności) 

oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta (Zamawiającego i 

jego Partnerów realizujących Projekt) i innych podmiotów, nie przekracza/nie przekroczy 276 godzin 

miesięcznie. Warunek ten musi być spełniony w całym okresie realizacji usługi objętej przedmiotem 

Zamówienia. 

 

 

IX. Wymagania obligatoryjne szczegółowe: 

 

1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub pokrewne. 

2. Doświadczenie w zakresie realizacji usługi w okresie co najmniej 2 lat. 

3. Doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 

4. Doświadczenie w funkcji sprawowania opiekuna/wychowawcy kolonii/obozu/wycieczki szkolnej. 

5. Ukończone kursy np. wychowawców kolonijnych, kierownika wycieczek szkolnych lub inne podobne 

– nie dotyczy nauczycieli oraz osób aktualnie pracujących z dziećmi/młodzieżą w placówkach wsparcia 

dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca jako załącznik do Formularza ofertowego, przedstawi odpowiednie 

dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty itp. 

 

X. Kryteria wyboru oferty 

 

W przypadku ofert, które spełnią wymagania obligatoryjne - kryterium wyboru stanowić będzie najniższa cena 

brutto oferowana przez opiekuna za sprawowanie opieki nad grupą i przeprowadzenie zajęć grupowych.  
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1. Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie.   

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego, w tym 

podatek VAT (jeśli dotyczy).  

3. Zamawiający z wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w razie konieczności, potrąci zaliczkę na podatek 

dochodowy jak również składki ZUS wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonywania zamówienia (zlecenia). 

5.  Cenę należy przedstawić w Formularzu ofertowym - stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego.  

6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).  

 

XI. Kryteria oceny ofert 

 

           Cena brutto = 100%, wg wzoru: K= KCmin/KCo * 100  

           gdzie:  

           K - ogólna liczba punktów oferenta  

           KCo - cena brutto oferty badanej  

           KCmin - najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

 

XII.  Forma składania oferty 

 

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać: 

a) wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego; 

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego; 

c) Formularz aplikacyjny – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (wypełnia osoba fizyczna, osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne stanowiące personel podmiotów 

prawnych);  

d) Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla podmiotów gospodarczych lub Klauzulę 

informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych – Załącznik nr 4a lub 4b 

Zapytania ofertowego; 

e) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;  

f) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (KRS, 

CEiDG) – nie dotyczy osób fizycznych;  

g) kopię aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej (obowiązuje w przypadku realizacji Zamówienia w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej). 

2.    Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 

3.    Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. 

4.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5.    Wszystkie wymagane Załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.  

6.    Kserokopie    dokumentów    składanych    wraz    z     ofertą     powinny    być     opatrzone          
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       klauzulą: „za zgodność z oryginałem” i podpisem Wykonawcy. 

7.   Osoby upoważnione do podpisywania oferty, muszą bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. 

Oznacza to, że jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana wprost w powołanych dokumentach 

stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię 

stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek 

pisarskich i rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

9.  Wykonawca nie spełniający określonych warunków w postępowaniu jest wykluczony, a jego oferta 

podlega odrzuceniu. 

 

XIII. Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w Biurze Projektu, które znajduje się w Siedzibie 

Zamawiającego:  

             Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” ul. Damrota 4, 45-064 Opole 

             w zamkniętej kopercie - z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 5/ZBT/RNU4” 

 

2. Termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w terminie od dnia 28 czerwca 2022 r. do dnia  30 czerwca 2022 r. w   

            czasie   urzędowania Biura Projektu. 

Biuro Projektu czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  do  

            14.00. W dniu 30 czerwca 2022 r. oferty będą przyjmowane do godz. 10:00.  

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje  

            data i godzina wpływu do siedziby wskazanej w pkt.1.   

3. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

XIV. Zakres wykluczenia 

 

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim i Partnerem 

Zamawiającego osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym i Partnerem Zamawiającego 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, o ile niższy próg nie wynika  z  przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ POiv,   

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. 
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XV. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

1. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy 

Europejskich.  

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie osoby/podmioty, które 

przesłały oferty w ustalonym terminie.   

3. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest 

najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.   

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który 

złoży najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku, gdy wartość ofert 

przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy 

kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie Projektu (kwota 

wartości zamówienia). 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania ofertowego jeśli Cena 

najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

7. W przypadku wpływu dwóch lub większej ilości ofert dotyczących świadczenia usług objętych 

niniejszym Zapytaniem ofertowym przez specjalistów o tych samych kwalifikacjach – o wyborze 

oferty zadecyduje niższa cena. 

8. W przypadku wpływu dwóch lub większej ilości ofert o tej samej wartości cenowej – Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z każdym Wykonawcą tych ofert - o wyborze oferty 

zadecyduje niższa cena. 

9. Ostatecznie Zamawiający dokona wyboru: 4  opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za 

opiekę nad Uczestnikami Projektu „Recepta na uśmiech 4” oraz przeprowadzenie zajęć grupowych 

podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i - Nie dotyczy osób będących personelem projektu 
ii - Nie dotyczy osób będących personelem projektu 
iii - Instytucja zarządzająca programem operacyjnym 
iv - Instytucja zarządzająca programem operacyjnym 


