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Bytom, 17 maja 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

03/MEGA/V/2018 

Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński kieruje Zapytanie ofertowe w zakresie 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 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

MEGA CENTRUM ROZWOJU SŁAWOMIR GALIŃSKI 

ul. Narutowicza 7a ; 41 – 933 Bytom 

tel./fax: 32 282-54-78; 

NIP: 626-201-37-39; REGON: 240618659 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Szacowana wartość zamówienia przekracza 50 tys. zł netto, postępowanie nie podlega przepisom ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych i zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności wg reguł 

opisanych w obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

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

2014 – 2020r.  

III. MIEJSCA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

Strona www Zamawiającego tj.www.mega.bytom.pl 

IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

Celem projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca" jest wzrost aktywności społecznej i 

zawodowej 160 osób (108 kobiet i 52 mężczyzn) zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich, zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w okresie od 01.05.2016 r. do 30.09.2018 r.    Wsparciem objętym 

zostaną następujące grupy docelowe: :  

Grupa 1. Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, w tym też bierne zawodowo. 

Grupa 2.Osoby niepełnosprawne. 

Grupa 3. Osoby samotnie wychowujące dzieci, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.  
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Grupa 4. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością.  

Uczestnicy projektu objęci będą następującymi działaniami: 

• aktywizacją społeczną (m.in. grupami wsparcia, treningami, warsztatami, indywidualnym wsparciem 

specjalistycznym, wsparciem środowiskowym)  

• aktywizacją zawodową (m.in. szkoleniami edukacyjno - zawodowymi, stażami, mitingami pracy, 

doradztwem zawodowym) – wsparciem środowiskowym w postaci pracy socjalnej – wsparciem dla 

otoczenia. 

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów zgodnie ze szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia określonym w punkcie VI. 

2. Celem zapytania jest wybór Wykonawcy/Wykonawców odpowiedzialnych za przygotowanie i 

przeprowadzenie kursów dla osób biorących udział w projekcie. 

3. Zamawiający w trakcie postępowania wyłoni Wykonawcę do realizacji każdej części zapytania. 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

80500000-9 usługi szkoleniowe 

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część I  

TEMAT SZKOLENIA Kurs konserwatora z uprawnieniami EG1 i EG2 . 

CZAS TRWANIA Ilość godzin – 120 

CEL SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników  do 
egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie EG1 I EG2 zgodnie z 
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.348 z 
późn. zm.). oraz  uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności 
praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku konserwatora. 
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ZAKRES 

Wiadomości wstępne. 
Budowa kotłów 
Paleniska kotłowe 
Wymagania dot. kotłów opalanych paliwami płynnymi.  
Osprzęt kotłów 
Materiałoznawstwo paliwa i  przebieg procesu spalania 
Zasady eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych 
Przepisy związane z eksploatacją kotłów 
 
Materiałoznawstwo 
Instalacje. Elektroenergetyczne 
Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych 
Zasady BHP i przeciwpożarowe 
Ratownictwo 
Pomiary eksploatacyjne 
 
Przepisy BHP, Pierwsza pomoc przedmedyczna, 
Obsługa sprzętu i urządzeń mechanicznych, 
Nadzór nad sprzętem oraz urządzeniami technicznymi, 
Eksploatacja urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno kanalizacyjnych  
dokonywanie drobnych napraw, 
Konserwacji pomieszczeń i sprzętu,  
Problematyka utrzymania czystości, 
Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń, utrzymanie porządku,  

MIEJSCE REALIZACJI 
Realizacja na terenie miasta Siemianowice Śląskie  lub miast oddalonych 
maksymalnie do 30 km od Siemianowic Śląskich. 

LICZBA OSÓB  W szkoleniu weźmie udział od 1 do 4 uczestników (uczestniczek) projektu .  

WARUNKI 

SZKOLENIOWE 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podczas zajęć wyposażenia 
dydaktycznego, odpowiadającego obowiązującemu stanowi prawnemu i poziomowi 
techniki oraz do udostępnienia uczestnikom (uczestniczkom) wszelkich materiałów 
szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Pomieszczenia 
mają być dostosowane do prowadzenia zajęć i odpowiednio w tym celu wyposażone, 
tj. pomieszczenia muszą posiadać odpowiednie warunki prawne w zakresie BHP i p. 
poż. Zapewnione pomieszczenie (sala) wyposażona będzie w odpowiednią do liczby 
uczestników (uczestniczek)  liczbę stolików i miejsc siedzących, właściwie oświetloną, 
ogrzewaną, przewietrzaną i odizolowaną od innych pomieszczeń.   

TRANSPORT 
Wykonawca zapewni dojazd z miejsca zamieszkania i powrót do miejsca 
zamieszkania (bilety na komunikację miejską). 

MATERIAŁY 
SZKOLENIOWE 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom wszelkich materiałów 
szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów  oraz przekazania 
jednego dodatkowego egzemplarza materiałów szkoleniowych do dokumentacji 
projektu. Materiały szkoleniowe zostaną wydane uczestnikom (uczestniczkom) na 
własność. Zawierać będą materiały w formie papierowej, złożone  w oddzielne 
komplety – (w teczce z gumką) oraz z długopisem  typu zenit, a także notatnikiem a-4 
ok.50 stronnicowym. 
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Część II 

TEMAT SZKOLENIA 
Kurs obsługi komputera z egzaminem ECDL e-Citizen z modułem operatora 
sprzętu sprzątającego. 
 

CZAS TRWANIA Ilość godzin – 120  

CEL SZKOLENIA 

Celem kursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania 
Internetu w celu maksymalnego wykorzystania Internetu w kwestiach zawodowych i 
prywatnych, zawieranie, załatwianie spraw urzędowych, znajdowanie informacji, 
robienie zakupów a także komunikację z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem 
Internetu oraz nabycie umiejętności niezbędnych w branży usług utrzymania czystości, 
w tym obsługi specjalistycznych  maszyn i urządzeń. Przystąpienie do egzaminu ECDL 
e-Citizen.   

ZAKRES 

Blok podstawowy:  
- komputer 
- pliki i foldery 
- proste programy 
- podstawy Internetu 
- podstawy poczty elektronicznej 
Wyszukiwanie informacji 
- wyszukiwanie 
- środki ostrożności 
- informacje: Dostępu-Użycie 
e-Uczestnictwo 
- serwisy on-line 
- uczestnictwo Dostęp-Interakcja-Wykorzystanie 
Zagadnienia z zakresu przepisów BHP 
I pomoc przedmedyczna 
Technologia prac porządkowych 
Nowoczesne urządzenia i osprzęt wykorzystywany w procesie sprzątania i konserwacji 
Kompleksowe sprzątanie dużych obiektów 
Warsztaty praktyczne 

MIEJSCE REALIZACJI 
Realizacja na terenie miasta Siemianowice Śląskie  lub miast oddalonych maksymalnie 
do 30 km od Siemianowic Śląskich. 

LICZBA OSÓB  W szkoleniu weźmie udział od 1 do 4 uczestników (uczestniczek) projektu .  

WARUNKI 
SZKOLENIOWE 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podczas zajęć wyposażenia 
dydaktycznego, odpowiadającego obowiązującemu stanowi prawnemu i poziomowi 
techniki oraz do udostępnienia uczestnikom (uczestniczkom) wszelkich materiałów 
szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Pomieszczenia 
mają być dostosowane do prowadzenia zajęć i odpowiednio w tym celu wyposażone, tj. 
pomieszczenia muszą posiadać odpowiednie warunki prawne w zakresie BHP i p. poż. 
Zapewnione pomieszczenie (sala) wyposażona będzie w odpowiednią do liczby 
uczestników (uczestniczek)  liczbę stolików i miejsc siedzących, właściwie oświetloną, 
ogrzewaną, przewietrzaną i odizolowaną od innych pomieszczeń.  Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz 
wykonania książeczki zdrowia lub jeśli uczestnik posiada taką książeczkę dokonania jej 
aktualizacji. 
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TRANSPORT 
Wykonawca zapewni dojazd z miejsca zamieszkania i powrót do miejsca zamieszkania 
(bilety na komunikację miejską). 

MATERIAŁY 
SZKOLENIOWE 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom wszelkich materiałów 
szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów  oraz przekazania jednego 
dodatkowego egzemplarza materiałów szkoleniowych do dokumentacji projektu. 
Materiały szkoleniowe zostaną wydane uczestnikom (uczestniczkom) na własność. 
Zawierać będą materiały w formie papierowej, złożone  w oddzielne komplety – (w 
teczce z gumką) oraz z długopisem  typu zenit, a także notatnikiem a-4 ok.50 
stronnicowym. 

 

 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

     Termin wykonania zamówienia: VI 2018 – VII 2018. 

VIII. ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA 

1. Szkolenia będą zlecane Wykonawcy na bieżąco  – grupy kilkuosobowe, jak również pojedyncze osoby. 

Instytucja szkoleniowa zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń  grupowych  jak i indywidualnych. 

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

łączna liczba  uczestników szkolenia nie przekroczy 10 osób.                

2. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się cyklicznie po zakończeniu szkolenia z danego 

zakresu po akceptacji przez Zamawiającego kompletu dokumentacji szkolenia oraz na podstawie 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie za faktyczną liczbę przeszkolonych osób, naliczane jako iloczyn liczby 

przeszkolonych osób i wskazanej w ofercie ceny jednostkowej szkolenia z danego tematu. Jeśli osoba 

skierowana odbędzie tylko część planowanych zajęć, Zamawiający zapłaci Wykonawcy według kosztu 

za jedną osobę skalkulowanego proporcjonalnie do ilości odbytych zajęć. Liczba osób skierowanych na 

szkolenie zależna będzie od wyników rekrutacji uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobie 

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

do udziału w szkoleniu.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia, określonego 

wyżej w pkt. 3, w przypadku opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu transz dotacji celowej i unijnej 

przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) 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 Zamawiającego. 

6. Wszystkie realizowane w ramach projektu zajęcia muszą zakończyć się egzaminem. 

7. Harmonogram dla każdego szkolenia zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym i 

przekazany przez  Wykonawcę uczestnikom najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać uczestnikom materiały merytoryczne w wersji 

papierowej adekwatne do zakresu i programu kursu.  

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu  jeden komplet materiałów  na potrzeby archiwizacji. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestnikom sprzęt specjalistyczny oraz inne materiały niezbędne 

dla realizacji kursu/szkolenia – o ile zakres tematyczny warunkuje taką konieczność. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu uczestników – tj. dojazdu uczestników do miejsca 

szkolenia i z powrotem. 

 

12. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji kursów w 

następującym zakresie: 

• imiennych list obecności – podpisanych przez uczestników 

• dziennika zajęć zawierającego imiona i nazwiska uczestników, liczbę godzin zajęć, tematy 

zajęć, obecność uczestników. 

• ankiet ewaluacyjnych 

• kserokopii wydanych uczestnikom zaświadczeń i certyfikatów z potwierdzeniem ich odbioru 

• dokumentacji zdjęciowej 

• egzemplarza materiałów przekazanych uczestnikom 

• kopii dokumentacji lekarskiej (w przypadku, gdy takowa jest wymagana), na podstawie której 
uczestnik Projektu zakwalifikowany został na dany typ szkolenia 
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13. Wykonawca zobowiązany będzie do wydania uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz w 

przypadku szkoleń kończących się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych umożliwienia uczestnikom 

przystąpienia do egzaminów zewnętrznych. 

14. Wszelka dokumentacja dotycząc szkoleń ma być prowadzona na drukach zawierających logotypy 

projektu. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z realizowanego kursu – min. 2 

zdjęcia podczas każdych prowadzonych zajęć. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkolenia w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

IX. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:  

a) posiada  uprawnienia do wykonania działalności stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego, 

potwierdzone wpisem do KRS/CEIDG – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz złożonego aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) 

dokumentu;  

b) dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym do wykonania zamówienia oraz 

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego 

zamówienia- weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego;  

c) posiada min. 2 letnie doświadczenie w organizacji szkoleń – weryfikacja na podstawie oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 

d) nie jest powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

e) posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy 

właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku 

granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez oferentów w niniejszym 

postępowaniu. 

3. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powiązani z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie 

się: 

a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, 



  
 

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

 

                                                                                                 

 

 

 

c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. 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. 

X. KRYTERIA OCENY OFERT i WYBORU WYKONAWCÓW 

1. Oferty spełniające wszystkie warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. X, zostaną 

poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów i ich wag: 

a) cena 95% 

b) posiadanie  certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową 5% 

2. Sposób oceny - punktacja: 

             Kryterium 1 – cena brutto oferty (95%) 

  W cenie należy uwzględnić wartość usługi brutto. 

  Punkty za kryterium nr 1 zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 

 

Cena brutto najtańszej oferty 

x 95 = ilość punktów 

        Cena brutto badanej oferty 

 

  Kryterium 2 – posiadane  certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową 5% 

               Sposób przyznania punktów w kryterium certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję 

szkoleniową:  

a) posiadanie przez wykonawcę certyfikatu jakości usług obejmującego swoim zakresem 

przedmiot zamówienia – 5 pkt.  

b) brak certyfikatu jakości usług obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia– 0 pkt.  

Podstawą oceny, w celu zdobycia przez Wykonawcę punktów, w kryterium „certyfikaty jakości usług 

posiadane przez instytucję szkoleniową” jest posiadanie i przedstawienie:  

a) aktualnego certyfikatu systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wydanego wykonawcy, 

na podstawie międzynarodowych norm ISO lub  
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b) aktualnej akredytacji wydanej wykonawcy przez kuratora oświaty na podstawie przepisów ustawy o 

systemie oświaty  

3. W przypadku stwierdzenia w ofertach/ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych bądź innych 

omyłek polegających na niezgodności ofert/oferty z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający wezwie 

Wykonawcę/-ów do sprostowania. 

4. Oferty zawierające braki formalne, na prośbę Komisji oceniającej mogą zostać uzupełnione w 

określonym przez Komisję terminie. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja. Od dokonanego 

wyboru nie przewiduje się odwołań. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość prowadzenia negocjacji.  

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte w 

załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny 

poszczególnych kryteriów. 

5. Kompletna oferta powinna zawierać: 

a. formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1, 

b. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zgodnie z 

załącznikiem nr 2, 

c. oświadczenie wykonawcy – zgodnie z załącznikiem 3  

d. wykaz wykonanych usług szkoleniowych – zgodnie z załącznikiem nr 4  

e. program szkolenia dla każdej części , na która Wykonawca składa ofertę – zgodnie z załącznikiem nr 

5. 

f. parafowany wzór umowy 

g. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wzięcia udziału w postępowaniu wskazanych w 

punkcie IX.  

6. Wskazana w formularzu ofertowym cena jednostkowa (za przeszkolenie 1 uczestnika) musi być ceną 

ostateczną i całkowitą, obejmującą wszelkie koszty, w tym w szczególności: zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkolenia, materiały merytoryczne dla uczestników, materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania ćwiczeń, 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wynajem sali szkoleniowej, wynagrodzenie trenera, transport 

uczestników. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
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Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego przez Zamawiającego jako termin składania ofert. 

XIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 24 maja 2018r. do godziny 24.00 w jeden z trzech możliwych sposobów 

określonych przez Zamawiającego: 

a. listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: 

Mega Centrum Rozwoju, ul. Powstańców Warszawskich 17/10, 41 – 902 Bytom z dopiskiem 

„03/MEGA/V/2018 – oferta dot. realizacji kursów i szkoleń” 

b. osobiście: Biuro Mega Centrum Rozwoju, ul. Powstańców Warszawskich 17/10, 41 – 902 Bytom z 

dopiskiem „03/MEGA/V/2018 – oferta dot. realizacji kursów i szkoleń”. Biuro czynne jest w godzinach 

8.00 – 15.00 

c. drogą mailową na adres: sekretariat@mega.bytom.pl (w temacie wiadomości należy wpisać: 

„03/MEGA/V/2018 – oferta dot. realizacji kursów i szkoleń”). 

W każdym z trzech wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej 

rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana. 

XIV. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Magdalena Strózik - Ginalska; e-mail mginalska@o2.pl 

tel.: 32 282-54-78,  512-612-925;  

 

XV. UWAGI KOŃCOWE 

1. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione 

w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. 

2. Ostateczny wybór Wykonawców, z którymi nastąpi podpisanie umów, nastąpi po zakończeniu ewentualnych 

negocjacji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 

4. Zamawiający poinformuje o wyborze Wykonawców, zamieszczając informację na stronie: 

www.mega.bytom.pl 

5. Oferenci, których oferty zostaną wybrane, zostaną o tym fakcie poinformowani pisemnie. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dot. realizacji 

przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 

 

Załączniki stanowiące integralną część Zapytania ofertowego: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 

Załącznik nr  3 – Oświadczenie wykonawcy  

Załączniki nr 4 – Wykaz wykonanych usług szkoleniowych 

Załączniki nr 5 – Program szkolenia. 

Załącznik n4 6 – Wzór umowy  

 

 

 

 


