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Znak sprawy: WP/P/PEZ/1/2017    Rzeszów, 8 maja 2017 r. 

 
Zapytanie ofertowe Nr WP/P/PEZ/1/2017 

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania 
ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów/ nnic szkół 
podstawowych i gimnazjów z Gminy Pilzno 

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
ALDEO Systemy Zarządzania 
ul. Partyzantów 1a 
35-242 Rzeszów 
tel. 17 – 861 22-44 
e-mail: biuro@aldeo.pl 
strona internetowa: http://www. aldeo.pl 
NIP: 7962942588 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
Alina Zeprzałka 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
80 0 00000 -4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
85 3 12320-8 Usługi doradztwa 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego 
dla uczniów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych i Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zwierniku oraz uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Zwierniku oraz 
Publicznego Gimnazjum w Parkoszu w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój 
talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” 

Celem zamówienia jest przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w 
różnych rolach zawodowych i społecznych oraz rozwijanie u Uczniów/-nnic kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy: społecznych, umiejętności uczenia się, 
inicjatywności i przedsiębiorczości, przygotowanie uczniów/ -nnic do spełnienia wymagań 
współczesnego rynku pracy 

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w szkołach biorących udział w projekcie z Gminy 
Pilzno, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Dyrektorem szkoły 

Maksymalna liczebność grupy – 7 osób, przeciętna liczebność grupy – 5 osób. 

Poradnictwem w formie warsztatów „Poznaj siebie” oraz Opracowania indywidualnych 
opinii objętych zostanie łącznie 48 uczniów/ - nnic w tym: 
*Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych: 7 osób (1 grupa) 
*Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierniku: 15 osób (3 grupy) 
*Publiczne Gimnazjum w Zwierniku: 19 osób (4 grupy) 
*Publiczne Gimnazjum w Parkoszu: 7 osób (2 grupy) 
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Zamówienie podzielono na 18 części 
Oferent może złożyć ofertę na maksymalnie 6 część zamówienia. 

Część I Warsztaty „Poznaj siebie” dla uczniów/nnic Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Łękach Górnych: 

Przeprowadzenie warsztatów dla 7 osób w 1 grupie w wymiarze 4 godzin dla grupy.  
Zakres:  
Diagnoza predyspozycji, zainteresowań i preferencji zawodowych przeprowadzona za 
pomocą testów psychologicznych i kwestionariuszy dostarczonych przez Zamawiającego, 
testów sytuacyjnych oraz rozmów i obserwacji. 
Część II Warsztaty „Poznaj siebie” dla uczniów/nnic Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Zwierniku 
Przeprowadzenie warsztatów dla 5 osób w 1 grupie w wymiarze 4 godzin dla grupy.  
Zakres:  
Diagnoza predyspozycji, zainteresowań i preferencji zawodowych przeprowadzona za 
pomocą testów psychologicznych i kwestionariuszy dostarczonych przez Zamawiającego, 
testów sytuacyjnych oraz rozmów i obserwacji. 
Część III Warsztaty „Poznaj siebie” dla uczniów/nnic Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Zwierniku 
Przeprowadzenie warsztatów dla 5 osób w 1 grupie w wymiarze 4 godzin dla grupy.  
Zakres:  
Diagnoza predyspozycji, zainteresowań i preferencji zawodowych przeprowadzona za 
pomocą testów psychologicznych i kwestionariuszy dostarczonych przez Zamawiającego, 
testów sytuacyjnych oraz rozmów i obserwacji. 
Część IV Warsztaty „Poznaj siebie” dla uczniów/nnic Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Zwierniku 
Przeprowadzenie warsztatów dla 5 osób w 1 grupie w wymiarze 4 godzin dla grupy.  
Zakres:  
Diagnoza predyspozycji, zainteresowań i preferencji zawodowych przeprowadzona za 
pomocą testów psychologicznych i kwestionariuszy dostarczonych przez Zamawiającego, 
testów sytuacyjnych oraz rozmów i obserwacji. 
Część V Warsztaty „Poznaj siebie” dla uczniów/nnic Publicznego Gimnazjum w 

Zwierniku 
Przeprowadzenie warsztatów dla 5 osób w 1 grupie w wymiarze 4 godzin dla grupy.  
Zakres:  
Diagnoza predyspozycji, zainteresowań i preferencji zawodowych przeprowadzona za 
pomocą testów psychologicznych i kwestionariuszy dostarczonych przez Zamawiającego, 
testów sytuacyjnych oraz rozmów i obserwacji. 
Część VI Warsztaty „Poznaj siebie” dla uczniów/nnic Publicznego Gimnazjum w 

Zwierniku 
Przeprowadzenie warsztatów dla 5 osób w 1 grupie w wymiarze 4 godzin dla grupy.  
Zakres:  
Diagnoza predyspozycji, zainteresowań i preferencji zawodowych przeprowadzona za 
pomocą testów psychologicznych i kwestionariuszy dostarczonych przez Zamawiającego, 
testów sytuacyjnych oraz rozmów i obserwacji. 
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Część VII Warsztaty „Poznaj siebie” dla uczniów/nnic Publicznego Gimnazjum w 
Zwierniku 

Przeprowadzenie warsztatów dla 5 osób w 1 grupie w wymiarze 4 godzin dla grupy.  
Zakres:  
Diagnoza predyspozycji, zainteresowań i preferencji zawodowych przeprowadzona za 
pomocą testów psychologicznych i kwestionariuszy dostarczonych przez Zamawiającego, 
testów sytuacyjnych oraz rozmów i obserwacji. 
Część VIII Warsztaty „Poznaj siebie” dla uczniów/nnic Publicznego Gimnazjum w 

Zwierniku 
Przeprowadzenie warsztatów dla 4 osób w 1 grupie w wymiarze 4 godzin dla grupy.  
Zakres:  
Diagnoza predyspozycji, zainteresowań i preferencji zawodowych przeprowadzona za 
pomocą testów psychologicznych i kwestionariuszy dostarczonych przez Zamawiającego, 
testów sytuacyjnych oraz rozmów i obserwacji. 
Część IX Warsztaty „Poznaj siebie” dla uczniów/nnic Publicznego Gimnazjum w 

Parkoszu 
Przeprowadzenie warsztatów dla 7 osób w 2 grupach w wymiarze 4 godzin dla grupy.  
Zakres:  
Diagnoza predyspozycji, zainteresowań i preferencji zawodowych przeprowadzona za 
pomocą testów psychologicznych i kwestionariuszy dostarczonych przez Zamawiającego, 
testów sytuacyjnych oraz rozmów i obserwacji. 
Część X Opracowanie indywidualnych opinii dla uczniów/nnic Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Łękach Górnych 
Opracowanie indywidualnych opinii dla 7 osób, szacowany wymiar pracy 1,5 godziny 
zegarowej na 1 opinię. Łączny szacunkowy wymiar: 10,5 godziny 
Zakres: Opinia zawierająca: opis predyspozycji i preferencji, proponowane kierunki działań 
wspierających orientację zawodową tj. wskazania do dalszych działań edukacyjno- 
zawodowych zmierzających do podjęcia nauki w zawodzie zgodnym z predyspozycjami i 
preferencjami ucznia/ uczennicy oraz potrzebami rynku pracy 
Część XI Opracowanie indywidualnych opinii dla uczniów/nnic Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Zwierniku 
Opracowanie indywidualnych opinii dla 5 osób, szacowany wymiar pracy 1,5 godziny 
zegarowej na 1 opinię. Łączny szacunkowy wymiar: 7,5 godziny 
Zakres: Opinia zawierająca: opis predyspozycji i preferencji, proponowane kierunki działań 
wspierających orientację zawodową tj. wskazania do dalszych działań edukacyjno- 
zawodowych zmierzających do podjęcia nauki w zawodzie zgodnym z predyspozycjami i 
preferencjami ucznia/ uczennicy oraz potrzebami rynku pracy 
Część XII  Opracowanie indywidualnych opinii dla uczniów/nnic Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Zwierniku 
Opracowanie indywidualnych opinii dla 5 osób, szacowany wymiar pracy 1,5 godziny 
zegarowej na 1 opinię. Łączny szacunkowy wymiar: 7,5 godziny 
Zakres: Opinia zawierająca: opis predyspozycji i preferencji, proponowane kierunki działań 
wspierających orientację zawodową tj. wskazania do dalszych działań edukacyjno- 
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zawodowych zmierzających do podjęcia nauki w zawodzie zgodnym z predyspozycjami i 
preferencjami ucznia/ uczennicy oraz potrzebami rynku pracy 
Część XIII Opracowanie indywidualnych opinii dla uczniów/nnic Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Zwierniku 
Opracowanie indywidualnych opinii dla 5 osób, szacowany wymiar pracy 1,5 godziny 
zegarowej na 1 opinię. Łączny szacunkowy wymiar: 7,5 godziny 
Zakres: Opinia zawierająca: opis predyspozycji i preferencji, proponowane kierunki działań 
wspierających orientację zawodową tj. wskazania do dalszych działań edukacyjno- 
zawodowych zmierzających do podjęcia nauki w zawodzie zgodnym z predyspozycjami i 
preferencjami ucznia/ uczennicy oraz potrzebami rynku pracy 
Część XIV Opracowanie indywidualnych opinii dla uczniów/nnic Publicznego Gimnazjum 
w Zwierniku 
Opracowanie indywidualnych opinii dla 5 osób, szacowany wymiar pracy 1 godzina 
zegarowa na 1 opinię. Łączny szacunkowy wymiar: 5 godzin 
Zakres: Opinia zawierająca: opis predyspozycji i preferencji, proponowane kierunki działań 
wspierających orientację zawodową tj. wskazania do dalszych działań edukacyjno- 
zawodowych zmierzających do podjęcia nauki w zawodzie zgodnym z predyspozycjami i 
preferencjami ucznia/ uczennicy oraz potrzebami rynku pracy 
Część XV Opracowanie indywidualnych opinii dla uczniów/nnic Publicznego Gimnazjum 
w Zwierniku 
Opracowanie indywidualnych opinii dla 5 osób, szacowany wymiar pracy 1 godzina 
zegarowa na 1 opinię. Łączny szacunkowy wymiar: 5 godzin 
Zakres: Opinia zawierająca: opis predyspozycji i preferencji, proponowane kierunki działań 
wspierających orientację zawodową tj. wskazania do dalszych działań edukacyjno- 
zawodowych zmierzających do podjęcia nauki w zawodzie zgodnym z predyspozycjami i 
preferencjami ucznia/ uczennicy oraz potrzebami rynku pracy 
Część XVI Opracowanie indywidualnych opinii dla uczniów/nnic Publicznego Gimnazjum 
w Zwierniku 
Opracowanie indywidualnych opinii dla 5 osób, szacowany wymiar pracy 1 godzina 
zegarowa na 1 opinię. Łączny szacunkowy wymiar: 5 godzin 
Zakres: Opinia zawierająca: opis predyspozycji i preferencji, proponowane kierunki działań 
wspierających orientację zawodową tj. wskazania do dalszych działań edukacyjno- 
zawodowych zmierzających do podjęcia nauki w zawodzie zgodnym z predyspozycjami i 
preferencjami ucznia/ uczennicy oraz potrzebami rynku pracy 
Część XVII Opracowanie indywidualnych opinii dla uczniów/nnic Publicznego 

Gimnazjum w Zwierniku 
Opracowanie indywidualnych opinii dla 4 osób, szacowany wymiar pracy 1 godzina 
zegarowa na 1 opinię. Łączny szacunkowy wymiar: 4 godziny 
Zakres: Opinia zawierająca: opis predyspozycji i preferencji, proponowane kierunki działań 
wspierających orientację zawodową tj. wskazania do dalszych działań edukacyjno- 
zawodowych zmierzających do podjęcia nauki w zawodzie zgodnym z predyspozycjami i 
preferencjami ucznia/ uczennicy oraz potrzebami rynku pracy 
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Część XVIII Opracowanie indywidualnych opinii dla uczniów/nnic Publicznego 
Gimnazjum w Parkoszu 

Opracowanie indywidualnych opinii dla 7 osób, szacowany wymiar pracy 1 godzina 
zegarowa na 1 opinię. Łączny szacunkowy wymiar: 7 godzin 
Zakres: Opinia zawierająca: opis predyspozycji i preferencji, proponowane kierunki działań 
wspierających orientację zawodową tj. wskazania do dalszych działań edukacyjno- 
zawodowych zmierzających do podjęcia nauki w zawodzie zgodnym z predyspozycjami i 
preferencjami ucznia/ uczennicy oraz potrzebami rynku pracy 

Obowiązki Wykonawcy 
Zakres obowiązków Wykonawcy dotyczący wszystkich części zamówienia: 
1. Bezwzględne stosowanie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

2. Ścisła współpraca z personelem projektu. 

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy warsztatów  
Części I – IX Zamówienia 
1. Opracowanie harmonogramu zajęć i przedstawianie go do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. 
2. Prowadzenie zajęć zgodnie z zatwierdzonym programem i harmonogramem zajęć. 
3. Prowadzenie dokumentacji realizacji zadania na wzorach dostarczonych przez 

Zamawiającego, m.in. listy obecności. 
4. Oznaczenia sali oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z 

zasadami RPO WP. 
5. Przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym 

uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości, 
6. Każdorazowo przesłania, w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia przez każdą 

grupę wszystkich zajęć, dokumentów potwierdzających ich odbycie. 
7. Realizowanie zajęć ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko segregacji na rynku 

pracy oraz uwzględniające promowanie zawodów wśród grup niedoreprezentowanych 
w danej branży, zawodzie, zróżnicowanie społeczne a osiągnięcia zawodowe) 

8. Przeliczenie wyników przeprowadzonych testów i kwestionariuszy przy pomocy kluczy i 
oprogramowania dostarczonego przez Zamawiającego zgodnie z wskazaniami 
Zamawiającego 

9. Zgromadzenia wszystkich testów/ kwestionariuszy, indywidualnych wytworów 
uczniów/ - nnic, notatek z poczynionych obserwacji i rozmów z uczniem/ - nnicą w 
indywidualnej teczce ucznia/ uczennicy dostarczonej przez Zamawiającego w sposób 
wskazany przez Zamawiającego 

10. Wszystkie koszty związane z dojazdem trenerów na miejsce warsztatów, 
wyżywieniem oraz ewentualnym zakwaterowaniem pokrywa Wykonawca. 
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Części X – XVIII Zamówienia 

1. Analiza indywidualnych preferencji i predyspozycji zawodowych każdego ucznia/ - 
nnicy zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiającym na podstawie materiałów 
przekazanych przez Zamawiającego, otrzymanych w trakcie warsztatów „Poznaj 
siebie”. 

2. Przygotowanie w formie pisemnej indywidualnych opinii i wskazań zawierających 
proponowane kierunki działań wspierających orientację zawodową w formie pisemnej, 
indywidualnie dla każdego ucznia/ nnicy zgodnie ze wzorem uzgodnionym z 
Zamawiającym i przedstawienie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

3. Prowadzenie dokumentacji realizacji zadania na wzorach dostarczonych przez 
Zamawiającego.  

4. Oznaczenia przygotowanych opinii indywidualnych dla uczniów/ - nnic zgodnie z 
zasadami RPO WP. 

Informacje dotyczące zatrudnienia osób do realizacji zamówienia 
Zatrudnienie osób do realizacji zajęć w ramach projektu musi być zgodne z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 
– 2020 zwanymi dalej Wytycznymi tj: 
„(…) 8) Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub 
projektach są kwalifikowalne, o ile: 
a) obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej 

realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie, 
b)  łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych 
źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 
godzin miesięcznie, 

c) wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone sporządzonym przez nią 
protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin 
w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie, z 
wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, 
a dokumenty związane z jej zaangażowaniem wyraźnie wskazują na jej godziny pracy 
oraz z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie umowy o 
dzieło. 

Spełnienie warunków, o których mowa w lit. a i b, należy zweryfikować przed 
zaangażowaniem osoby do projektu (przedmiotowej weryfikacji można dokonać 
posiłkując się pisemnym oświadczeniem złożonym przez osobę mającą być zaangażowaną 
do projektu). Warunki te powinny być spełnione w całym okresie kwalifikowania 
wynagrodzenia danej osoby w tym projekcie, przy czym w przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w lit. b, za 
niekwalifikowalne należy uznać wynagrodzenie personelu projektu (w całości lub w części) 
w tym projekcie, w ramach którego zaangażowanie personelu projektu spowodowało 
naruszenie tego warunku. 
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Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w pkt 8 lit. b, dotyczy wszystkich form 
zaangażowania zawodowego, w szczególności: 
w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu 
wynikających ze stosunku pracy, o którym mowa w sekcji 6.16.1, przy czym do limitu 
wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem 
wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem 
bezpłatnym, 
w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form 
zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania 
w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).” 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
ICH SPEŁNIANIA 
Część I - IX 
Zamówienie mogą wykonać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 
A. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności. 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym 
zakresie. 

B. Wiedza doświadczenie 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym 
zakresie.  
Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego). 

C. Potencjał techniczny. 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym 
zakresie. 
Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego). 

D. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Każda osoba/y prowadząca poradnictwo edukacyjno - zawodowe musi spełniać łącznie 
minimum następujące warunki: 
1. Osoba/y prowadząca/e zajęcia warsztatowe muszą posiadać wykształcenie wyższe 

magisterskie na kierunku psychologia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie informacji zawartych 
w CV Wykonawcy/ psychologa załączonego do Oferty. Przed podpisaniem umowy na 
realizację zamówienia Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kserokopii dyplomu 
ukończenia studiów magisterskich i uzyskania tytułu magistra psychologii. 
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2. Osoba/y prowadząca/e zajęcia warsztatowe musi posiadać doświadczenie 
a) w zakresie diagnozy potencjału uczniów szkół podstawowych/ gimnazjalnych/ 

ponadgimnazjalnych (prowadzenie badań diagnostycznych, opracowywanie wyników 
testów psychologicznych): minimum 2 lata 

b) w zakresie poradnictwa dla uczniów szkół podstawowych/ gimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych: minimum 2 lata 

c) w zakresie prowadzenia zajęć z uczniami szkół podstawowych/ gimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych: minimum 2 lata 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie informacji zawartych 
w CV Wykonawcy/psychologa załączonego do Formularza Ofertowego. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oprócz CV 
Wykonawcy/ psychologa należy złożyć także oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 

E. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym 
zakresie 
Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego). 

Część X- XVIII  
Zamówienie mogą wykonać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 
A. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności. 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym 
zakresie. 
Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego). 

B.  Wiedza doświadczenie 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym 
zakresie. 
Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego). 

C. Potencjał techniczny. 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym 
zakresie. 
Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego). 
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D. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. 
Każda osoba/y prowadząca poradnictwo edukacyjno - zawodowe musi spełniać łącznie 
minimum następujące warunki: 
1. Osoba/y sporządzające indywidualne opinie dla uczniów/ - nnic muszą posiadać 

wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie informacji zawartych 
w CV w Wykonawcy/ psychologa załączonego do Oferty. Przed podpisaniem umowy na 
realizację zamówienia Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kserokopii dyplomu 
ukończenia studiów magisterskich i uzyskania tytułu magistra psychologii. 
2. Osoba/y sporządzająca indywidualne opinie dla uczniów/- nnic  musi posiadać 

doświadczenie 
a) w zakresie diagnozy potencjału uczniów szkół podstawowych/ gimnazjalnych/ 

ponadgimnazjalnych (prowadzenie badań diagnostycznych, opracowywanie wyników 
testów psychologicznych, sporządzanie opinii na podstawie przeprowadzonych badań): 
minimum 2 lata 

b) w zakresie poradnictwa dla uczniów szkół podstawowych/ gimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych: minimum 2 lata 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie informacji zawartych 
w CV Wykonawcy/psychologa załączonego do Formularza Ofertowego. 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oprócz CV 
Wykonawcy/ psychologa należy złożyć także oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 

E. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym 
zakresie. 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oprócz CV 
Wykonawcy/ psychologa należy złożyć także oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

W celu uniknięcia konfliktu interesów realizacja przedmiotu niniejszego zapytania 
ofertowego nie może być udzielona podmiotom powiązanym 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 przygotowaniem i 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, 
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c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku  przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawca złoży 
oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego Nr 3 

KRYTERIA OCENY OFERT 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 
Część I – IX  
- najniższa cena: waga – 40 % 
- doświadczenie: waga – 60 % 
Część X - XVIII 
- najniższa cena: waga – 40 % 
- doświadczenie: waga – 40% 
- proponowany wzór indywidualnej opinii: waga – 20% 

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNINIE DANEGO KRYTERIUM OCENY 
OFERTY 
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków 
udziału w postępowaniu, każda ważna Oferta poddana zostanie ocenie punktowej. 

Część I - IX 

Zamawiający przy wyborze wyceny będzie się kierować kryterium: 
cena – 40% 
doświadczenie - 60% 

Opis sposobu obliczania kryterium „cena” – 40%: 
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i 
obciążeniami. Ceny muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku, tj. do 1 grosza. 
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 
C = (Cmin : C0) x 40 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
C0 – cena obliczona badanej oferty. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 40. 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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Opis sposobu obliczania kryterium „doświadczenie” - 60 % 
Przez „doświadczenie” rozumie się: 
a)  liczbę lat pracy Wykonawcy/ psychologa w zakresie diagnozy potencjału uczniów szkół 

podstawowych/ gimnazjalnych/ ponadgimnazjalnych (prowadzenie badań 
diagnostycznych, opracowywanie wyników testów psychologicznych) 

b)  liczbę diagnoz potencjału uczniów/-nnic szkół podstawowych/ gimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych,  które Wykonawca/ psycholog przeprowadził 

Aby otrzymać punkty w ramach kryteriów oceny ofert Wykonawca sporządza CV 
Wykonawcy/ psychologa (CV należy dołączyć do Oferty), w którym zamieści informacje o 
posiadanym doświadczeniu w w zakresie diagnozy potencjału uczniów szkół 
podstawowych /gimnazjalnych /ponadgimnazjalnych (prowadzenie badań 
diagnostycznych, opracowywanie wyników testów psychologicznych) 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia CV w sposób umożliwiający jednoznaczną 
ocenę w celu przyznania punktów w ramach kryteriów oceny ofert. 
ad. a) Punkty przyznawane za kryterium liczba lat pracy Wykonawcy/ psychologa w 

zakresie diagnozy potencjału uczniów szkół podstawowych/ gimnazjalnych/ 
ponadgimnazjalnych (prowadzenie badań diagnostycznych, opracowywanie 
wyników testów psychologicznych) będą liczone wg następującego wzoru: 

poniżej 2 lat doświadczenia = 0 punktów 
2 – 5 lat doświadczenia = 3 punkty 
powyżej 5 do 10 lat doświadczenia = 10 punktów 
powyżej 10 do 15 lat doświadczenia = 15 punktów 
powyżej 15 do20  lat doświadczenia = 20 punktów 
Powyżej 20 lat doświadczenia = 30 punktów 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium liczba lat pracy 
Wykonawcy/ psychologa w zakresie diagnozy potencjału uczniów szkół podstawowych/ 
gimnazjalnych/ ponadgimnazjalnych (prowadzenie badań diagnostycznych, 
opracowywanie wyników testów psychologicznych) wynosi 30 punktów. 
ad. b) Punkty przyznawane za kryterium liczba diagnoz potencjału uczniów/-nnic szkół 

podstawowych/ gimnazjalnych/ ponadpodstawowych, będą liczone wg 
następującego wzoru: 

0 – do 50 diagnoz = 1 punkt 
od 50 do 100 diagnoz = 10 punktów 
od 100 do 150 diagnoz = 15 punktów 
od 150 do 200 diagnoz = 20 punktów 
powyżej 200 diagnoz = 30 punktów 
Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium liczba 
diagnoz potencjału uczniów/-nnic szkół podstawowych/ gimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych wynosi 30 punkty 
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Część X- XVIII 
Zamawiający przy wyborze wyceny będzie się kierować kryterium: 
cena – 40% 
doświadczenie - 40% 
proponowany wzór indywidualnej opinii: waga – 20% 

Opis sposobu obliczania kryterium „cena” – 40%: 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i 
obciążeniami. Ceny muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku, tj. do 1 grosza. 
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 
C = (Cmin : C0) x 40 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
C0 – cena obliczona badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 40. 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Opis sposobu obliczania kryterium „doświadczenie” - 40 % 
Przez „doświadczenie” rozumie się: 
a)  liczbę lat pracy Wykonawcy/ psychologa w zakresie diagnozy potencjału uczniów 

szkół podstawowych/ gimnazjalnych/ ponadgimnazjalnych (prowadzenie badań 
diagnostycznych, opracowywanie wyników testów psychologicznych) 

b)  liczbę sporządzonych pisemnych opinii na podstawie przeprowadzonych badań 
uczniów/-nnic szkół podstawowych/ gimnazjalnych/ ponadpodstawowych,  które 
Wykonawca/ psycholog przeprowadził 

Aby otrzymać punkty w ramach kryteriów oceny ofert Wykonawca sporządza CV 
Wykonawcy/ psychologa(CV należy dołączyć do Oferty), w którym zamieści informacje o 
posiadanym doświadczeniu w w zakresie diagnozy potencjału uczniów szkół 
podstawowych /gimnazjalnych /ponadgimnazjalnych (prowadzenie badań 
diagnostycznych, opracowywanie wyników testów psychologicznych) 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia CV w sposób umożliwiający jednoznaczną 
ocenę w celu przyznania punktów w ramach kryteriów oceny ofert. 
ad. a) Punkty przyznawane za kryterium liczba lat pracy Wykonawcy/ psychologa w 

zakresie diagnozy potencjału uczniów szkół podstawowych/ gimnazjalnych/ 
ponadgimnazjalnych (prowadzenie badań diagnostycznych, opracowywanie 
wyników testów psychologicznych) będą liczone wg następującego wzoru: 

poniżej 2 lat doświadczenia = 0 punktów 
2 – 5 lat doświadczenia = 2 punkty 
powyżej 5 do 10 lat doświadczenia = 5 punktów 
powyżej 10 do 15 lat doświadczenia = 10 punktów 
powyżej 15 do20  lat doświadczenia = 15 punktów 
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Powyżej 20 lat doświadczenia = 20 punktów 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium liczba lat pracy 
Wykonawcy/ psychologa w zakresie diagnozy potencjału uczniów szkół podstawowych/ 
gimnazjalnych/ ponadgimnazjalnych (prowadzenie badań diagnostycznych, 
opracowywanie wyników testów psychologicznych) wynosi 20 punktów. 

ad. b) Punkty przyznawane za kryterium liczba sporządzonych pisemnych opinii na 
podstawie przeprowadzonych badań uczniów/-nnic szkół podstawowych/ 
gimnazjalnych/ ponadpodstawowych, będą liczone wg następującego wzoru: 

0 – do 50 opinii = 2 punkty 
od 50 do 100 opinii = 5 punktów 
od 100 do 150 diagnoz = 10 punktów 
od 150 do 200 opinii = 15 punktów 
powyżej 200 opinii = 20 punktów 

Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium liczba 
sporządzonych pisemnych opinii na podstawie przeprowadzonych badań uczniów/-nnic 
szkół podstawowych/ gimnazjalnych/ ponadpodstawowych wynosi 20 punktów 

Opis sposobu obliczania kryterium „proponowany wzór indywidualnej opinii” - 20 % 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium oceny ofert Wykonawca sporządza 
proponowany wzór indywidualnej opinii, w którym zamieści minimum: 
- proponowany schemat opinii, 
- proponowany zakres wskazań dalszych kierunków działań wspierających orientację 

zawodową. 
Proponowany wzór indywidualnej opinii należy dołączyć do Oferty. 
Punkty przyznawane za kryterium proponowany wzór indywidualnej opinii będą liczone 
wg następującego wzoru: 
Przejrzystość i spójność schematu opinii – 0-5 punktów 
Liczba i zakres proponowanych wskazań dalszych kierunków działań wspierających 
orientację zawodową – 0-15 punktów 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium proponowany wzór 
indywidualnej opinii wynosi 20. 

Ważna Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów oceny ofert dla 
danej części zamówienia) uznana zostanie za najkorzystniejszą. 
Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia, na etapie realizacji zamówienia, uwag do 
przedstawionego przez wybranego w toku postępowania Wykonawcę wzoru 
indywidualnej opinii podlegającego ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 
 
Opis sposobu obliczania ceny 
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować ma wszystkie koszty związane 

z jej realizacją. 
2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i 

obciążeniami. 
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3. Ceny muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, tj. do 1 grosza. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
5. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Części I – IX 
Realizacja przedmiotu zamówienia –  od dnia podpisania umowy do 30 maja 2017 r. 
Szczegółowy harmonogram realizacji warsztatów zostanie ustalony w trakcie realizacji 
zlecenia. Zamawiający dopuszcza zakończenie realizacji zlecenia przez 30 maja 2017 roku. 
Części X – XVIII 
Realizacja przedmiotu zamówienia –  od dnia podpisania umowy do 15 czerwca 2017 r. 
Zamawiający dopuszcza zakończenie realizacji zlecenia przez 15 czerwca 2017 roku. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE, SPOSÓB 
1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 15.05.2017 r. w biurze 

zamawiającego: ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. ul. Partyzantów 1A p. 310; 
35-242 Rzeszów z dopiskiem: 

Oferta na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z Gminy Pilzno w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń 
swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno’. Diagnoza.  
Część  zamówienia ……… 
oraz nazwą, dokładnym adresem Oferenta 
2. Oferta może być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera: adres 

jak wyżej. 
3. Oferta może być złożona osobiście: adres jak wyżej. 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. 
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 
7. Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz 

załącznikami. 
8. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Upoważnienie osób 
podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – należy do oferty 
załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie 
będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym 
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem 
zamawiającego, jakiego zamówienie dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa 
musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y 
umocowana/e [w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za 
zgodność z oryginałem]. 
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9. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez 
otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. 

OKREŚLENIE ISTOTNYCH ZAPISÓW ORAZ WARUNKÓW ZMIAN UMOWY 

1. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy 
zastrzegające do 50% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę m.in. w 
następujących sytuacjach: 

a) Nieosiągnięcia przez Wykonawcę wskaźników realizacji umowy wskazanych przez 
Zamawiającego w umowie; 

b) Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom; 
c) Nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie; 
d) Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej 

postanowieniami lub działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających 
Zamawiającemu prawidłowe realizowanie wsparcia. 

2. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione 
będą 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. 

3. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy 
przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w 
zakresie: 

a) Terminu realizacji umowy; 
b) Harmonogramu realizacji umowy; 
c) Ostatecznej liczby grup i uczestników w grupie w ramach umowy; 
d) Zasad płatności 
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w 

następujących przypadkach: 
a) w uzasadnionych przypadkach każdej ze Stron przysługuje prawo do zmiany terminu 

szkolenia. Za uzasadnione przypadki uznaje się okoliczności niemożliwe do 
wcześniejszego przewidzenia przez Strony, wydarzenia losowe niezależne do Stron 
takie jak np. choroba, wypadek trenera 

b) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań 
instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia, 

c) umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron 

wyrażoną  na piśmie, pod rygorem nieważności, 
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do  

udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,  
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

OSOBY DO KONTAKTÓW W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAPYTANIA: 
Alina Zeprzałka tel. 17 – 861 – 22 -44  w godz. od 12.00 - 15.00 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I POSTANOWIENIA 
KOŃCOWE 
1. Ważna Oferta (niepodlegająca odrzuceniu), która uzyska najwyższą liczbę punktów 

(suma kryteriów oceny ofert dla danej części zamówienia) uznana zostanie za 
najkorzystniejszą. 

2. Wykonawca, którego Oferta w ramach danej części zamówienia zostanie wybrana 
zostanie wezwany do podpisania umowy. 

3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować ma wszystkie koszty związane 
z jej realizacją. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
5. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podawania przyczyny. 
7. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu Oferty jest decyzją ostateczną. 
8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z 

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

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

10. Wynik postępowania ( zawiadomienie o wyborze oferty ) zostanie zamieszczony na 
stronie internetowej http://www. aldeo.pl/ oraz 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

11. Oferta musi być podpisana przez osobę składającą ofertę lub upoważnioną do jej 
reprezentowania. 

12. Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Wykonawca zostaje związany ofertą ( ważność oferty) przez okres 30 dni 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

DOKUMENTY/ OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY 

Wykonawca wraz z ofertą (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego) powinien przedłożyć następujące dokumenty: 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego). 
2. CV osoby prowadzącej warsztaty lub sporządzającej indywidualne opinie / psychologa. 
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego). 
4. Stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy: 1) przy składaniu oferty wspólnej 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 
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zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 2) jeżeli upoważnienie osób podpisujących 
ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów 
w przypadku podjęcia wątpliwości odnośnie prawdziwości złożonych oświadczeń 
i dokumentów. 
  
Zatwierdził: 
 
 
Alina Zeprzałka 
 
Załącznikiem do niniejszego zapytania jest 
1. Formularz ofertowy  
2. Oświadczenie o braku powiązań 
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 


