
 
 
 

1 
 

 

Tarnów, 08.09.2017r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/HYB/2017 

dotyczące dostawy kompletów podręczników  (składających się z części teoretycznej  

i ćwiczeń oraz z CD/DVD) do nauki języka niemieckiego  

w ramach projektu „Praktyczne kwalifikacje” – współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, 
Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne na podstawie umowy o dofinansowanie  
nr RPPM.05.05.00-22-0066/16-00. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

1. Nazwa i adres Zamawiającego  

HYBRYDA Katarzyna Wolak, Rynek 22, 33-100 Tarnów. 

Adres do korespondencji: Rynek 22, 33-100 Tarnów. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2. Rodzaj zamówienia  

Dostawy 

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 160 kompletów podręczników (składających się  

z części teoretycznej i ćwiczeń oraz z CD/DVD) dla uczestników projektu z języka niemieckiego 

realizowanego w ramach projektu pod nazwą: „Praktyczne kwalifikacje”. W projekcie 

zaplanowano przeprowadzenie następujących kursów:  

a) język niemiecki - biegłość językowa na poziomach A1, A2 zgodnie z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego – 80 szt. 

b) język niemiecki - biegłość językowa na poziomach B1, B2 zgodnie z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego – 80 szt. 

Łącznie w ramach projektu zaplanowano dostarczenie 160 kompletów podręczników  

(składających się z części teoretycznej i ćwiczeń oraz z CD/DVD), które muszą być nowe  

i nieużywane oraz wolne od wad i usterek.  Dostawa podręczników odbędzie się na koszt własny 

Wykonawcy. W ramach dostawy Wykonawca zapewni dodatkowo 10 bezpłatnych kompletów  

dla prowadzących składających się z podręcznika, ćwiczeń i książki nauczyciela. 

Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania   

ofertowego.  

Określenie liczby kompletów na dany poziom nastąpi w momencie uruchomiania grupy na  

określonym poziomie. 
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4. Dostawa podręczników ma nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych liczonych od 

dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą elektroniczną.   

5. Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie granic 

województwa pomorskiego. 

6. Termin realizacji zamówienia: od 28 września 2017 – 31 października 2019 roku. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zamówienia.  

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

        22110000-4 -   

       Drukowane książki 

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM  

8. Wadium/Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Nie przewiduje się. 

  

9. Zaliczki/płatność częściowa 

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Przewiduje się płatności częściowe po każdym miesiącu w którym zamówienie było wykonane na 

podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 

 

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będące osobami prawnymi lub osoby 

prowadzące działalności gospodarczą. 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.  

 Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie stawia  w tym zakresie warunku szczegółowego.  

 Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

3) Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a  Wykonawcą polegające  

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO; 

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

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.  

Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

4) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. 
Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia 

 

5) Przedstawią ofertę spełniającą wszystkie wymagania podane w „Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia”. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

UWAGA: 

Wykonawca musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które 

oceniane są zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Nie spełnienie 

któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu (tj. punkt 10 podpunkt 1,2,3,4,5,) będzie 

skutkowało odrzuceniem Oferty. 

Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych 

warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć takie dokumenty, z których jednoznacznie 

wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego 

wymagania zostaną odrzucone. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę 

wszystkich warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym lub do udzielenia dodatkowych 

wyjaśnień 

11. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 3 do 

zapytania ofertowego; 

2) W przypadku konsorcjum dokumenty potwierdzające istnienie konsorcjum – umowa 

konsorcjum; 

3)  Dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności – np. wydruk z CEIDG, 

KRS; 
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4)  Stosowne pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub wydruk 

z aktualnego KRS. 

Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w takiej formie, z której nie będzie 

jednoznacznie wynikało spełnienie w/w warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty 

Wykonawcy.  

Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku:  

 oczywistych omyłek pisarskich,  

 oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

 innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 

Zamawiający oświadcza, że dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Oferentów 

nie będą udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach 

będą wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert i realizacji szkolenia 

objętego zapytaniem ofertowym. 

PROCEDURA  

12. Tryb udzielenia zamówienia  

1) Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 

z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 

niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną  

w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r. i inne aktualnie obowiązujące w sposób zapewniający 

przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. 

2) Wszyscy Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących niniejszego 

zamówienia i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego,  

a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny. 

 

13. Kryteria oceny ofert  

Wybór Oferty dokonany zostanie na podstawie: 

1)  ceny brutto za 1  komplet podręczników (składający się z części teoretycznej i ćwiczeń   

oraz z CD/DVD), 

2)  terminu realizacji zamówienia, 

3) bezkosztowej wymiany podręczników na inny poziom niż pierwotnie założony. 
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Cena będzie stanowiła 70% badanej Oferty, 10% będzie stanowił termin realizacji zamówienia, 20% 

będzie stanowiła możliwość bezkosztowej wymiany podręczników. 

 

Opis sposobu obliczenia oceny Oferty: 

Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:  

1) Cena (C) – 70% 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za 1 komplet (składający się z części 

teoretycznej i ćwiczeń oraz z CD/DVD) otrzyma 70 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy 

zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia: 

 

                      Cena brutto oferty najtańszej 

 C =  ____________________________      x 100 pkt x 70%  

                    Cena brutto oferty badanej 

2) Termin realizacji jednego zamówienia (R) 

1-2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia – 10 pkt 

3-4 dni robocze od dnia złożenia zamówienia – 5 pkt 

5 dni  - 0 pkt 

 

3) Możliwość bezkosztowej wymiany podręczników (BZ) 

Tak – 20 pkt 

Nie  – 0 pkt 

Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według  następującego wzoru: SP=C+R+BZ 

SP – suma punktów Oferty w oparciu o ustalone kryteria, 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ceny oferty, 

R – liczba punktów uzyskanych w kryterium termin realizacji zamówienia. 

BZ – liczba punktów uzyskanych w kryterium bezkosztowej wymiany podręczników 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu 

o wszystkie  kryteria  i wyliczenia o których mowa powyżej. 

W przypadku, gdy dwie lub więcej Ofert uzyskają jednakową, największą liczbę punktów Zamówienie 

zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawił niższą cenę.  

W przypadku gdy Oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo, Zamawiający zwróci się do 

Oferentów o przedstawienie ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

14. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

15. Termin oraz miejsce składania ofert 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.09.2017r. (wiążąca jest data wpływu Oferty do 

Biura projektu lub na elektroniczną skrzynkę pocztową). Ofertę można składać: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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1) osobiście lub pocztą w biurze Hybryda Katarzyna Wolak: Rynek 22, 33-100 Tarnów 

(w godzinach pracy biura tj. 8:00–16:00), 

2) e-mailem na adres: hybryda22@wp.pl 

 

Zamawiający informuje że: 

a) Oferenci mogą zapoznać się z treścią złożonych Ofert, z zastrzeżeniem konieczności 

zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa; 

b) Oferenci mogą przed upływem terminu przesyłania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę; 

c) W toku badania i oceny oferty może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych 

ofert. 

16. Osoby do kontaktu  

   Osobą wyznaczoną do kontaktu oraz udzielającą informacji na temat wypełniania dokumentów 

jest Pani Katarzyna Wolak, tel. 14 627 22 82, e-mail: hybryda22@wp.pl 

17. Termin związania Ofertą  

Termin związania Ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych począwszy od upływu terminu składania 

ofert  wskazanego w pkt. 15. 

 

18. Sposób sporządzenia Oferty 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2) Oferent ma prawo złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

3) W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę, nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. 

4) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 

2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz z Ofertą konieczne jest złożenie dołączonego 

jako wzór Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, oraz pozostałych dokumentów o  których 

mowa w pkt. 11 niniejszego zapytania. 

5) Oferta zawierać będzie cenę jednostkową brutto za 1 komplet podręczników  

(z uwzględnieniem wszystkich kosztów i należnych podatków) oraz łączną wartość 

wykonania przedmiotu zamówienia stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej i liczby 

kompletów podręczników (teoretycznych i ćwiczeń oraz CD/DVD) wskazanych w załączniku 

nr 1. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje 

kwotę wpisaną słownie. 

6) W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać: 

Zapytanie ofertowe nr 2/HYB/2017 

7) W przypadku wersji papierowej należy umieścić dopisek na kopercie: Zapytanie ofertowe  

nr 2/HYB/2017. 

8) W przypadku złożenia Oferty w formie wiadomości elektronicznej, Oferent składa 

zeskanowaną Ofertę, tj. komplet zeskanowanych dokumentów wymaganych w pkt. 11, 

spełniających wszelkie wymagania formalno-prawne, tj. np. pieczęcie, podpisy. Jednocześnie 

Zamawiający, w przypadku wybrania Oferty jako najkorzystniejszej, wymaga przedłożenia 

mailto:hybryda22@wp.pl
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kompletu oryginalnych dokumentów (przesłanych wcześniej drogą elektroniczną) do biura 

projektu  w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.  

 

19. Termin publikacji oceny nadesłanych ofert 

Oferty zostaną ocenione do dnia 21.09.2017 r. 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie umieszczona w Bazie 

Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz przesłana 

drogą elektroniczną jedynie do Wykonawców, którzy złożyli Oferty.  

20. Zawarcie umowy  

W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub 

będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników, 

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w zapytaniu ofertowym uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów, o ile wartość zamówienia nie przekroczy kwoty, którą 

Zamawiający ma przewidzianą na sfinalizowanie tego zadania w budżecie projektu. 

21. Zmiany zapytania ofertowego 

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert, 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne  

z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.  

22. Unieważnienie 

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w szczególności gdy: 

1) wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający ma przewidzianą na 

sfinalizowanie tego zadania w budżecie projektu, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

wcześniej; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia; 

5) Zamawiający nie otrzyma dofinansowania; 

6) jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób 

sprzeczny z prawem lub wytycznymi. 

 

23. Zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku:  

1) gdy nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia w określonym  

w umowie terminie z przyczyn nie wynikających bezpośrednio z winy Wykonawcy – 

Zamawiający może wydłużyć termin realizacji umowy1; 

                                                           
1 M.in. w przypadku wystąpienia takich okoliczności jak: poważna choroba wymagająca hospitalizacji lub inna długotrwała ale przejściowa 

niezdolność do zrealizowania dostawy, działanie siły wyższej, zdarzenie losowe uniemożliwiające realizację dostawy przedmiotu 

zamówienia w określonym terminie. 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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2) zmiany terminu realizacji projektu ; 

3) zmiany ostatecznej liczby uczestników projektu. 

 

24. Odrzucenie oferty 

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 

2) została złożona po terminie składania ofert; 

3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

4) nie spełnia wymogów merytorycznych; 

5) nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/HYB/2017 

I. Przedmiot zamówienia  

„Praktyczne kwalifikacje” 

Projekt realizowany przez HYBRYDA Katarzyna Wolak współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  
na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.05.05.00-22-0066/16-00. Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017r. do 28 lutego 2020. 

Obszar realizacji projektu: województwo pomorskie 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 160 kompletów podręczników (składających się  

z części teoretycznej i ćwiczeń oraz z CD/DVD) dla uczestników projektu z języka niemieckiego 

realizowanego w ramach projektu pod nazwą: „Praktyczne kwalifikacje”. W projekcie 

zaplanowano przeprowadzenie następujących kursów:  

a) język niemiecki - biegłość językowa na poziomach A1, A2 zgodnie z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego – 80 szt. 

b) język niemiecki - biegłość językowa na poziomach B1, B2 zgodnie z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego – 80 szt. 

Łącznie w ramach projektu zaplanowano dostarczenie 160 kompletów podręczników  

(składających się z części teoretycznej i ćwiczeń oraz z CD/DVD), które muszą być nowe  

i nieużywane oraz wolne od wad i usterek.  Dostawa podręczników odbędzie się na koszt własny 

Wykonawcy. W ramach dostawy Wykonawca zapewni dodatkowo 10 bezpłatnych kompletów  

dla prowadzących składających się z podręcznika, ćwiczeń i książki nauczyciela. 

Określenie liczby kompletów na dany poziom nastąpi w momencie uruchomiania grupy na  

określonym poziomie. 

 

2. Zamówienia uzupełniające: 

Zamawiający może na podstawie umowy zlecić realizację usług dodatkowych, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym w okresie trwania projektu, jednak nie później niż w okresie 3 lat 

od udzielenia zamówienia podstawowego, o ile staną się one niezbędne i zostaną spełnione 

łącznie następujące warunki:  

1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 
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2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Hybryda Katarzyna Wolak; 

3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie (zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 

19 lipca 2017r.).   

 

3. Czas trwania zamówienia / termin wykonania:  

1) Termin realizacji zamówienia  28.09.2017 – 31.10.2019r.; 

2) Czas trwania zamówienia może ulec wydłużeniu – wyłącznie za zgodą Zamawiającego,  

w sytuacji wystąpienia okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu 

składania oferty.  

 

4. Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie granic 

województwa pomorskiego. 

 

Wszystkie powyższe wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty 

jednostkowej brutto podanej w formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie 

ofertowe. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/HYB/2017 

 

 

........................................... 

                Pieczęć   Wykonawcy    

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja niżej podpisany/a: …………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………….. 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności 

dotyczące wyłonienia dostawcy kompletów podręczników (składających się z części teoretycznej  

i ćwiczeń oraz z CD/DVD) do nauki języka niemieckiego dla Uczestników projektu „Praktyczne 

kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś 

priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne na podstawie umowy 

o dofinansowanie nr RPPM.05.05.00-22-0066/16-00. 

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w  zapytaniu ofertowym za cenę 

jednostkową brutto obejmującą dostawę jednego kompletu podręczników  (składającego 

się z części teoretycznej i ćwiczeń oraz  CD/DVD) do nauki języka niemieckiego za  

 

kwotę:….…………………………………………………………………………………………………………………………zł 

 

 (słownie:….……………………………………….……………………..………………………………………………..zł) 

 

Łączna kwota za 160 komplety podręczników (składających się z części teoretycznej  

i ćwiczeń oraz  CD/DVD) do nauki języka niemieckiego wynosi: 

……………………………………………………………………………………………….……………….………………..zł  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..zł)  

2) Deklaruję dostawę w terminie ……………… dni (od 1 do 5 dni) od dnia zgłoszenia zamówienia 

drogą elektroniczną na adres e-mail……………………………………………………………………………………… 

3) Zgadzam się na bezkosztową wymianę komplet podręczników:  

□ TAK 

□ NIE  
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Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 3 do zapytania 

ofertowego; 

2) W przypadku konsorcjum dokumenty potwierdzające istnienie konsorcjum – umowa konsorcjum; 

3)  Dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności – np. wydruk z CEIDG, KRS; 

4)  Stosowne pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub wydruk  

z aktualnego KRS. 

Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w takiej formie, z której nie będzie 

jednoznacznie wynikało spełnienie w/w warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty 

Wykonawcy. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku:  

 oczywistych omyłek pisarskich,  

 oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

 innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 

Do kontaktu wyznaczam następującą/e osobę/y: 

 

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

(Imię, nazwisko, telefon, mail) 

 

 

……………………………... 

(miejscowość, data) 

………………………………………………………………………………….……. 

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/HYB/2017 

 

............................................ 

                Pieczęć   Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 O BRAKU INNYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu dotyczącym wyłonienia dostawcy kompletów 

podręczników  (składających się z części teoretycznej i ćwiczeń oraz z CD/DVD) do nauki języka 

niemieckiego dla Uczestników projektu „Praktyczne kwalifikacje” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. 

Kształcenie ustawiczne na podstawie umowy o dofinansowanie RPPM.05.05.00-22-0066/16-00: 

1) Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia; 

2) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia; 

3) Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia; 

4) Przedstawię ofertę spełniającą wszystkie wymagania podane w „Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia”. 

 

Ponadto oświadczam, iż: 

1) W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości; 

2) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO; 

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

pełnomocnika; 
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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. 

3) Wykonawca zapoznał się z zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami i nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

……………………………... 

(miejscowość, data) 

…………………………………………………………………………………. 

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

  


