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                                                                                                                   Lublin 07.02.2019 

 

Zapytanie ofertowe 

Nr postępowania: 01/CA-III/2019 z dnia 07.02.2019  

Na zatrudnienie instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach pracownik 

remontowo-budowlany ze specjalizacją spawacz i  pracownik porządkowo-

konserwacyjny   

 

 

I. ZAMAWIAJACY 

Stowarzyszenie POSTIS, ul. Tomasza Zana 3A, 20-601 Lublin, e-mail: biuro@postis.pl  

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA   

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi 

programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne). 

2. Do postępowania wszczętego na podstawie przesłanego/zamieszczonego zapytania 

ofertowego nie stosuje się ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z  2015 r. poz.2164 z późn.zm). 

3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu  „AKTYWNI W CENTRUM”,  nr projektu: 

RPLU.11.01.00-06-0055/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. 

4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i na stronie Zamawiającego 

www.postis.pl 

 

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.postis.pl/
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 

kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe  

1. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ 

etatu  instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik remontowo-

budowlany ze specjalizacją-spawacz i  pracownik porządkowo-konserwacyjny. Każdy z 

instruktorów będzie prowadził  grupę  warsztatową dla  Uczestników Projektu, w wymiarze 

ok. 80 godzin przez okres 6 miesięcy. 

2. Warsztaty będą prowadzone dla uczestników Projektu w wieku 18- 64 lat – osób 

pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych), w tym osób niepełnosprawnych, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie powiatu Świdnickiego  

3. Celem  prowadzenia warsztatów jest nabycie przez uczestników projektu w ramach danej 

grupy warsztatowej praktycznych umiejętności zawodowych. 

4. Instruktor praktycznej nauki zawodu będzie sprawować funkcję instruktora w ramach danej 

grupy warsztatowej.  

5. Planowana realizacja warsztatów będzie prowadzona od poniedziałku do piątku zgodnie z 

harmonogramem określonym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy w okresie: 

od 01 marca 2019 do 31 sierpnia 2019 r.    

6. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za czas faktycznie przepracowany. 

Zamawiający nie pokrywa Wykonawcy żadnych poniesionych przez niego kosztów 

związanych z prowadzeniem warsztatów, w tym kosztów dojazdu. Powyższe koszty powinny 

zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie. 

7. Szczegółowe harmonogramy warsztatów Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 

umowy w ciągu 10 dni. 

8. Przewidywaną formą realizacji usługi w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest 

umowa o pracę  w wymiarze ½ etatu tj. 80 godzin miesięcznie przez okres 6 miesięcy. 

9. Wykonawca  zobowiązany jest m. in. do: 

a) Sporządzanie programu szkoleniowego dla danej grupy warsztatowej, 

b) Prowadzenie praktycznej nauki zawodu w ramach danej grupy warsztatowej, 

c) Bezpośredni nadzór nad uczestnikami podczas warsztatów, 

d) Prowadzenie dziennika zajęć wg. wzoru Zamawiającego, 

e) Wykonywanie wraz z uczestnikami zadań w ramach poszczególnych grup 

warsztatowych, 
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f) Ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć praktycznych i 

wysuwanie wniosków dotyczących dalszej drogi zawodowej, 

g) Współpraca z pracownikiem socjalnym, psychologiem, doradcą zawodowym w zakresie 

realizacji warsztatów, 

h) Odpowiedzialność materialna za powierzone narzędzia i materiały w ramach danej 

grupy warsztatowej, 

i) Zgłaszania problemów i nieprawidłowości Koordynatorowi projektu niezwłocznie po 

zaobserwowaniu ich występowania; 

j) Zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp i informacji 

pozyskanych w toku czynności związanych z powierzonymi zadaniami,  

k) Prowadzenia zajęć przez Wykonawcę, w czasie niekolidującym z wykonywaniem 

obowiązków wynikających ze stosunku pracy Wykonawcy, w sytuacji pozostawania 

Wykonawcy w takim stosunku; 

l) Przestrzegania zasad równości szans, w tym równości płci. 

 

IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na części: 

 

1. Część I - Instruktor zawodu - pracownik remontowo-budowlany ze specjalizacją-

spawacz 

Prowadzenie warsztatów dla 1 grupy śr. 5 osobowej .  

2. Część  II - Instruktor zawodu - pracownik porządkowo-konserwacyjny 

Prowadzenie warsztatów dla 1 grupy śr. 5 osobowej.  

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy przez okres 6 miesięcy. 

2. Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Świdniku, ul. Warsztatowa 3, 21-040 Świdnik  – 

oraz miejsca realizacji warsztatów wskazane przez Zamawiającego. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 
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Część I - Instruktor zawodu - pracownik remontowo-budowlany ze specjalizacją-

spawacz 

 

1) posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie 

wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne 

wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony kurs 

pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program 

został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin 

zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo 

ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia 

funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.  

2) Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni 

posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, oraz: 

a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły 

równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom 

ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie 

pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w 

zawodzie, którego będą nauczać, lub 

b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego 

lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż 

pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 

c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum 

profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum 

uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub 

średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub 

równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej pięcioletni  staż 

pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 

d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla 

zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie 

nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym 

kierunku (specjalności) oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, którego 

będą nauczać. 
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Część  II - Instruktor zawodu - pracownik porządkowo-konserwacyjny 

1) posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w 

zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie 

pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub 

ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, 

którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie 

co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin 

praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs 

pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki 

zawodu.  

2) Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, niemający tytułu mistrza w zawodzie, 

powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, 

oraz: 

a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły 

równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom 

ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie 

pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy 

w zawodzie, którego będą nauczać, lub 

b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego 

lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni 

staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 

c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum 

profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum 

uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub 

średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub 

równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej pięcioletni  staż 

pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 

d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla 

zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym 

zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych 

na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w 

zawodzie, którego będą nauczać. 

 

2. W przypadku zatrudnienia Wykonawcy w instytucji/instytucjach 

uczestniczącej/uczestniczących w realizacji PO (tj. Instytucji Zarządzającej (IZ) PO lub 
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Instytucji do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem IZ PO) na 

podstawie stosunku pracy nie będzie zachodził konflikt interesów bądź podwójne 

finansowanie w przypadku zatrudnienia w Projekcie; nie podlegają wykluczeniu zgodnie z 

Wytycznymi – tj. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem Stowarzyszenie POSTIS lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

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, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   

d) pełnomocnika, 

e) 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. 

3. Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 

dokumenty, w tym oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą spełnia / nie 

spełnia. 

4.  Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną 

odrzucone. 

5. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany 

jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez należycie reprezentowanego Wykonawcę): 

1) Oświadczenie wraz z wykazem/opisem wykształcenia i doświadczenia zawodowego   

       (załącznik nr 2 do zapytania Ofertowego); 

2) Oświadczenia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego); 

3) O świadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 5 do    

       zapytania ofertowego). 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę 

ze wskazaniem konkretnych części. 
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2. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit 

zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014 – 2020. 

3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

5. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez należycie 

reprezentowanego Wykonawcę. 

6. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty 

opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w miejscach wymaganych muszą być 

opatrzone datą i podpisane przez Wykonawcę 

7. Kopie dokumentów Wykonawca musi potwierdzić za zgodność z oryginałem. 

8. Oferty niekompletne (niespełniające powyższych wymagań) zostaną przez Zamawiającego 

odrzucone. 

9. W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: 

„Oferta - Zatrudnienie instruktorów zawodu Nr postępowania 01/CA-III/2019 z dnia 

07.02.2019”. Oferty przesłane drogą elektroniczną muszą zawierać podpisany przez 

Wykonawcę i zeskanowany formularz ofertowy wraz załącznikami, podpisanymi przez 

Wykonawcę.  

10. W przypadku wersji papierowej ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta 

powinna zostać opatrzona dopiskiem: „Oferta - Zatrudnienie instruktorów zawodu Nr 

postępowania 01/CA-III/2019 z dnia 07.02.2019 ”. 

 

VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI 

WYKONAWCAMI. 

Barbara Bojko-Kulpa, Tel 81 524 39 66.; e-mail: biuro@postis.pl  

 

IX. TERMIN, MIEJSCE SKAŁDANIA OFERT  

1. Termin składania ofert – do dnia 25.02.2019  roku do godz. 15.00. Decydujące znaczenie 

dla oceny zachowania terminu, o którym mowa powyżej, ma data  

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po 

wskazanym przez Zamawiającego terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Ofertę można składać: 
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a) pocztą lub osobiście do biura Stowarzyszenie POSTIS, ul. Tomasza Zana 3 A, 20-601 Lublin    

(w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku); 

b) mailem na adres:  biuro@postis.pl 

c) faksem na numer: 81/ 524 39 66  

3. Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniających stawianych 

wymagań zostaną odrzucone. 

4.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po wskazanym przez Zamawiającego terminie określonym w pkt. IX ppkt. 

1 oraz 6; 

b) jest niezgodna z wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania 

regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w 

zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i pozostałymi 

wytycznymi programowymi; 

c) jej treść nie odpowiada treści zamówienia ofertowego; 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco 

niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności jest niższa o co najmniej 

30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę; 

e) nie spełnia wymogów formalnych określonych w pkt. VI, VII.  

5. Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem 

Zamawiającego.  

6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do 

złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty wyznaczając mu do tego odpowiedni 

termin. Niezachowanie wyznaczonego terminu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Wykonawca związany jest ofertą w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. W ofercie należy wskazać wysokość wynagrodzenia za 1 godzinę (60 minut) czasu pracy. 

2. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie daniny 

publicznoprawne (tj. ZUS, podatki) wraz z narzutami Zamawiającego. 

mailto:BIURO@POSTIS.PL
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3. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

4. Wartość wynagrodzenie podana przez wyłonionego Wykonawcę w formularzu ofertowym 

będzie obowiązywała w całym okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zwiększeniu w 

okresie jej obowiązywania.  

 

XII. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów: 

 

a) Cena – 60 %. Maksymalna ilość pkt w kryterium cena wynosi 60. 

           cena 

    C min. 
       C = ----------------------------------- x 60 
    C bad. 

gdzie: 

C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena 

C min. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert 

C bad. – cena (brutto) oferty badanej 

 

b) Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie - 40 %. Maksymalna ilość 

pkt w tym kryterium wynosi 40. W ramach tego kryterium Zamawiający będzie 

przyznawał następujące punkty:  

> od ½ roku doświadczenia do 2 lat doświadczenia – 15 punktów   

> od 2 roku do 4 lat doświadczenia – 25 punktów;  

> powyżej 4 lat– 40 punktów;  

Doświadczenie Wykonawcy oceniane będzie na postawie wypełnionego i załączonego  

do oferty oświadczenia – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Łączna maksymalna ilość punktów wynosi 

100. 

3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów w 

oparciu o ustalone powyżej kryteria w ramach danej części zamówienia.  

4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców składających oferty na daną część 

uzyskało taką samą liczbę punktów, za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z 
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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. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą odstąpi 

od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty 

w ramach danej części zamówienia.     

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru maksymalnie 2 Wykonawców do realizacji 

zamówienia (jednego dla każdej z części). Zamawiający udzieli zamówienia temu 

Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach jednej części zamówienia. 

 

XIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  

w każdym czasie w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez Instytucję 

Pośredniczącą. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żądne roszczenia względem 

Zamawiającego.  

3. W przypadku wyżej określonym w pkt XIII pkt. 1 Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wartości brutto 

wypłaconego Wykonawcy przez Zamawiającego do czasu rozwiązania umowy 

wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy w ramach danej Części. Niezależnie od kar 

umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc na 

podstawie listy płac wraz z rzetelnie opracowaną ewidencją godzin i zadań zaangażowania w 

projekt/-y współfinansowane z funduszy strukturalnych i FS oraz oświadczeniem o nie 

przekroczeniu w danym miesiącu limitu 276 h zaangażowania zawodowego Wykonawcy. 

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie określonym w zdaniu pierwszym pod warunkiem 

posiadania środków na koncie Projektu – w przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca 

nie będzie dochodził odsetek za czas opóźnienia. 

5. Niekwalifikowane będzie wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku przekroczenia limitu 

2761 h m-c łącznego zaangażowania zawodowego Wykonawcy. 

                                                           
1
 Liczba godzin może ulec zmianie w przypadku zmiany Wytycznych. 
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6. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia powinien być wykonany osobiście przez 

Wykonawcę. 

7. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

XIV. INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, O WYBORZE OFERTY I O 

FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.  Wykonawcy z tego tytułu nie 

przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informację o 

wyborze w bazie konkurencyjności na stronie: 

https://bazakonurencyjnościfunduszfunduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie 

internetowej www.postis.pl   

3. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym udzieli zamówienia o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 

 

XV. ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się postanowienia 

przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy polegających 

m.in. na: 

1) Zmianie terminu i miejsca wykonania przedmiotu zamówienia, w takich przypadkach jak 

wystąpienie w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w postaci w szczególności: 

powodzi, huraganu, śnieżyc lub podobnych zjawisk atmosferycznych, a także innych 

zjawisk i sytuacji obiektywnie niedających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy 

uniemożliwiających utrzymanie terminów realizacji zamówienia. 

2) Zmianie Wytycznych i zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie 

umowy. 

3) Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

prawidłową realizacje przedmiotu umowy. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

https://bazakonurencyjności/
http://www.postis.pl/
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2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wraz z wykazem/opisem wykształcenia i 

doświadczenia  zawodowego   

3. Załącznik nr 3  – Oświadczenie dot. doświadczenia w  pracy z osobami 

wykluczonymi  społecznie  

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenia 

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

6. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie  

7. Kserokopia świadectwa/dyplomu ukończenia studiów pedagogicznych lub 

zaświadczenie o ukończonym kursie pedagogicznym 

 


