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 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Miejscowość i data …………………………………… 

 

Nazwa Oferenta ……………………………………………………………………………….. 

Adres …………………………………………………………………………………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………………….. 

telefon ……………………………………………………………………………………………. 

FORMULARZ OFERTOWY 

O F E R T A 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 03/MEGA/V/2018  z dnia 17 maja 2018r., dotyczące wyboru Wykonawcy 

na przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników Projektu Triathlon możliwości: integracja, edukacja, 

praca współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1. Aktywna 

integracja Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

oświadczam, iż zgadzam się na wykonanie zamówienia wg warunków określonych w Zapytaniu 

ofertowym nr  03/MEGA/V/2018   i oferuję następujące warunki finansowe za przeprowadzenie 

szkoleń zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu Ofertowym, w następujących częściach 

zamówienia: 

Część Przedmiot zamówienia Jednostka miary 

Cena netto 
za 1 

uczestnika.  

Cena 
brutto 
za 1 

uczestnika 

Stawka 
VAT*) 

1 
Kurs konserwatora z uprawnieniami 

EG1 i EG2 . 
Koszt szkolenia 1 

osoby    

2 

Kurs obsługi komputera z egzaminem 

ECDL e-Citizen z modułem operatora 

sprzętu sprzątającego. 

Koszt szkolenia 1 
osoby    

*) Należy wskazać stawkę podatku VAT, jaka została zastosowana przez Oferenta do wyliczenia kwoty brutto 

– nie dotyczy osób fizycznych 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

...............................................           Miejscowość i data …………………………………… 

( pieczęć wykonawcy)        

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 

 

dot. Zapytania ofertowego nr 03/MEGA/V/2018   z dnia 17 maja 2018r., dotyczącego wyboru Wykonawcy 

na przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników Projektu Triathlon możliwości: integracja, 

edukacja, praca współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1. 

Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Oświadczenie osoby ubiegającej się o udzielenie zamówienia: 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Mega Centrum Rozwoju Sławomir 

Galiński osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się: 

• uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

• pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 

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.  

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………………………. 

  
podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

...............................................           Miejscowość i data …………………………………… 

( pieczęć wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dot. Zapytania ofertowego nr 03/MEGA/V/2018   z dnia 17 maja 2018r., dotyczącego wyboru Wykonawcy 

na przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników Projektu Triathlon możliwości: integracja, 

edukacja, praca współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1. 

Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 

1. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonania działalności stanowiącej przedmiot zapytania 

ofertowego, potwierdzone wpisem do KRS/CEIDG. 

2. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym do wykonania 

zamówienia oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego 

zamówienia. 

3. Oświadczam, że posiadam min. 2 letnie doświadczenie w organizacji szkoleń. 

4. Oświadczam, ze posiadam wpis do  Rejestru Instytucji Szkoleniowych  prowadzonego przez wojewódzki 

urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

5. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od terminu jej składania oraz deklaruję 

możliwość realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego. 

 

 

 

                                                                                           …..………………………………….…….. 

                                                                                                      podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  
                                                                                                                   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                        
                                                                                                                   lub    posiadających pełnomocnictwo         
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

...............................................           Miejscowość i data …………………………………… 

( pieczęć wykonawcy) 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH 

dot. Zapytania ofertowego nr 03/MEGA/V/2018   z dnia 17 maja 2018r., dotyczącego wyboru 

Wykonawcy na przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników Projektu Triathlon możliwości: 

integracja, edukacja, praca współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne 

Działanie 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOŚWIADCZENIA 

Lp. TYTUŁ SZKOLENIA 

Okres 

realizacji 

od…do…  

Liczba godzin 

szkoleniowych 

Odbiorca usługi 

szkoleniowej 

1 2 3 4 5 

1    

 

2    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    ……………………………………………………….. 

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 
lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

............................................... 
( pieczęć wykonawcy) 

 
 

Część ………………………………………………………………………………………. 
 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

Lp. Zakres informacji Opis 

1. 
Nazwa szkolenia ………………………………………………………………………………………………….. 

2. Zakres szkolenia: 

Ilość godzin zegarowych przypadających na jednego uczestnika: …………………… 

w tym:  

ilość godzin zegarowych zajęć teoretycznych: ........................................................... 

ilość godzin zegarowych zajęć praktycznych: ……………………….……..…..…….… 

3. Czas trwania szkolenia : 

 

Ilość dni szkolenia: ………………………………………………………………………….. 

4. 
Sposób organizacji 
szkolenia:  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

5. 

Cele szkolenia -  zakres 
wiedzę,  umiejętności i 
kompetencji osiągniętych 
przez  uczestników po 
zakończeniu szkolenia: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

6. 

Wykaz literatury, środków i 
materiałów dydaktycznych 
wykorzystanych do realizacji 
szkolenia: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
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7. 

Materiały szkoleniowe, które 

uczestnik szkolenia otrzyma 

na własność 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

8. 

Nadzór wewnętrzny służący 

podnoszeniu jakości 

prowadzonego szkolenia , 

kierownictwo kursu. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

9. 

Sposób sprawdzenia efektów 

szkolenia, egzaminy, 

zaświadczenia i certyfikaty, 

jakie uzyskają uczestnicy po: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Temat zajęć edukacyjnych 
Treść szkolenia – kluczowe punkty szkolenia w 
zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych 

Ilość godzin 
teoretycznych 

Ilość godzin 
praktycznych 

  

 

 

 

 

 

  

Suma godzin    

 

 

 

                                                                                                      …………………………………………………….. 

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 
lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

 

 

UMOWA NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIESZKOLEŃ 

 Nr  ……………………… 

zawarta dnia ……………………………… pomiędzy: 

Sławomirem Galińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MEGA CENTRUM ROZWOJU 

SŁAWOMIR GALIŃSKI z siedzibą w 41-933 Bytom, ul. Gabriela Narutowicza 7a, NIP 626 201 37 39, zwanym 

dalej Zamawiającym, 

 

a 

…………………………… z siedzibą ………………………….,  NIP ……………………., reprezentowanym przez: 

………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu pt. Triathlon 

możliwości: integracja, edukacja, praca (zwanego dalej Projektem), współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014 – 2020, na podstawie umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0427/15-00,  zawartej z Województwem 

Śląskim w dniu 16.05.2016 r. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia kursów dla 

uczestników projektu Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca współfinansowanego z  Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś 

Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.5. Programy 

aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

a) …………………………………………………………………………………………………. 

b) …………………………………………………………………………………………….…… 

2. Wykonawca  zobowiązuje się do prowadzenia kursu  przez  osoby profesjonalnie do tego przygotowane, tzn. 

osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem, umiejętnościami, właściwymi zezwoleniami lub 

uprawnieniami -jeżeli takie są wymagane, a także że zapewni bazę szkoleniową niezbędną do wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Kursy realizowane będą zgodnie z zaakceptowanym programem w sposób zapewniający uczestnikom 

nabycie należytych umiejętności praktycznych i wiedzy.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników do grup szkoleniowych, pod warunkiem, że 

łączna liczba  uczestników szkolenia nie przekroczy 10 osób.                

5. Wszelkie zdarzenia, czy okoliczności, które mogą skutkować niewykonaniem bądź opóźnionym wykonaniem 

usług koniecznych do pomyślnego i terminowego ukończenia szkoleń/kursów, winny być niezwłocznie 

zgłoszone Zamawiającemu.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym, w szczególności do informowania go o 

wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach związanych z prawidłową realizacją zamówienia. 



  
 

Projekt Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

§2 

Zadania Wykonawcy 

1. Zadania Wykonawcy obejmują w szczególności: 

a) przygotowanie i przeprowadzenie kursów wskazanych w §1 zgodnie z programem szkolenia, 

stanowiącymi załącznik do oferty przetargowej, złożonej przez Wykonawcę. 

b) ustalenie szczegółowego harmonogramu kursu i przekazanie go  Zamawiającemu najpóźniej na 

trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia, zgodnie ze wzorem. 

c) przygotowanie i bezpłatne przekazanie każdemu uczestnikowi materiałów merytorycznych w wersji 

papierowej adekwatnych do zakresu i programu kursu. Wykonawca przekaże Zlecającemu jeden 

komplet materiałów  na potrzeby archiwizacji 

d) zapewnienie uczestnikom sprzętu specjalistycznego oraz innych materiałów niezbędnych dla 

realizacji kursu – o ile zakres tematyczny warunkuje taką konieczność; 

e) zapewnienie uczestnikom transportu, tj. dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z 

powrotem,  

f) opracowanie i przekazanie uczestnikom warunków ukończenia kursu, zgodnych z obowiązującymi 

przepisami; 

g) prowadzenie dokumentacji kursów, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym w szczególności 

list obecności i dzienników zajęć; 

h) prowadzenia dokumentacji na drukach zawierających logotypy projektu, 

i) przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego/zewnętrznego i wydanie certyfikatów/zaświadczeń 

potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe; 

j) organizacji badań lekarskich w przypadku ich wymagalności; 

k) umożliwienie Zamawiającemu i innym uprawnionym Instytucjom monitorowanie szkoleń/kursów; 

l) prowadzenie dokumentacji zdjęciowej z realizowanego kursu – min. 2 zdjęcia z każdego kursu. 

 

 

§3 

 Termin wykonania zlecenia 

Wykonanie zlecenia nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do 31 lipca  2018 roku, zgodnie 

z harmonogramem przedłożonym Zamawiającemu.  

§4 

Wynagrodzenie 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie na przeszkolenie jednego uczestnika kursu wyniesie 

a)  ………………………. w przypadku kursu ………………………………………….. 
b) ………………………. w przypadku kursu ………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie za faktyczną liczbę przeszkolonych osób, naliczane jaki iloczyn liczby 

przeszkolonych osób i wskazanej w ofercie ceny jednostkowej szkolenia. Jeżeli osoba odbyła tylko część 

planowanych zajęć na szkoleniu, Zamawiający zwraca koszty szkolenia wg kosztu za 1 osobę, 

skalkulowanego proporcjonalnie do ilości odbytych godzin zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

rezygnacji z realizacji szkolenia w danej części zamówienia z powodu braku osób skierowanych do udziału w 

szkoleniu. 

3. Wynagrodzenie za realizację zadań wynikających z umowy, płatne będzie po zakończeniu danego szkolenia, 

w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury oraz kompletnej dokumentacji szkolenia/kursu. 

4. Kompletna dokumentacja szkoleniowa obejmuje: 

• imienne listy obecności – podpisanych przez uczestników 

• dziennik zajęć zawierający imiona i nazwiska uczestników, liczbę godzin zajęć, tematy zajęć, 
obecność uczestników. 

• ankiety ewaluacyjne 



  
 

Projekt Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

                                                                                                 

 

 

 

• kserokopie wydanych uczestnikom zaświadczeń i certyfikatów z potwierdzeniem ich odbioru 

• dokumentację zdjęciową 

• egzemplarza materiałów przekazanych uczestnikom 

• kopia dokumentacji lekarskiej (w przypadku, gdy takowa jest wymagana), na podstawie której 
uczestnik Projektu zakwalifikowany został na dany typ szkolenia 

 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na podane na fakturze  przez Wykonawcę konto bankowe.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia, określonego w ust.1, 

w przypadku opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu transz dotacji celowej i unijnej przez Instytucję 

Zarządzającą lub braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiającego. Po otrzymaniu środków 

finansowych od Instytucji Zarządzającej, Zamawiający ureguluje zaległe płatności w terminie do 5 dni 

roboczych od momentu wpływu środków na konto projektu Zleceniodawcy.  

7. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie określone w ust.1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania zlecenia, 

w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, o ile takowe 

powstaną, do wyników prac powstałych w związku z wykonaniem zlecenia. 

§5 

Rozwiązanie umowy i kary 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.  

2. W razie zwłoki w wykonaniu zlecenia Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 - pomnożonego przez liczbę uczestników zgłoszonych na szkolenia- 

za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy przewidzianego niniejszą Umową pomnożonego przez liczbę uczestników 

zgłoszonych na szkolenia wymienione w Umowie 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

5. W razie zwłoki w wykonaniu usługi Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania 

dodatkowego terminu. 

§6 

Przeniesienie praw autorskich 

1. Wykonawca, w momencie podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego, zobowiązuje się 

przenieść na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich, o ile takowe powstaną w wyniku 

realizacji przedmiotowej umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach 

eksploatacji, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, optyczną, zapis na twardym dysku komputera 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ust. b. – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

m.in. w Internecie. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy- upoważnia również 

Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z wykonanego utworu w granicach uprawnień 

przysługujących Zamawiającemu. Wskazane upoważnienie może być przenoszone przez 

Zamawiającego na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy nie będzie naruszać praw własności 

intelektualnej osób trzecich. 
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§7 

Udostępnianie dokumentów  

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, 

w tym dokumentów finansowych, a także w celu przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie Instytucji 

Zarządzającej.  

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, zapytania 

ofertowego, a także oferty złożonej przez Wykonawcę. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd  właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Strony umowy zobowiązują się przetwarzać powierzone do przetwarzania dane osobowe wyłącznie w celu 

wywiązania się z postanowień niniejszej Umowy. 
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