ZAPYTANIE OFERTOWE

EUROSOLUTIONS Jan Dymek
realizujący projekt „Postaw na rozwój” nr POWR.01.02.01-22-0085/15
w partnerstwie z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Sylwia Winiarek
oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gardei
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zadania:

Poradnictwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

Grudziądz, 10.06.2016

I.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sylwia Winiarek
ul. Śniadeckich 6 lok.208, 86-300 Grudziądz
NIP 8761697817, REGON 340312578
Reprezentowane przez Sylwia Winiarek - właściciel

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia 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” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja
z dnia 10 kwietnia 2015 r.).
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy:
Kod CPV:
85312320-8 - Usługi doradztwa
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Doradztwa zawodowego z utworzeniem Indywidualnych Planów Działania
dla 60 Uczestników Projektu "Postaw na rozwój", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 60 osób (42K i 18M) w wieku 15-29 lat, tzw. młodzieży NEET
zamieszkującej teren województwa pomorskiego. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 kwietnia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku.
Zakres doradztwa zawodowego obejmuje:
1) Poradnictwo zawodowe indywidualne – opracowanie dla Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania,
identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnozowanie możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, poradnictwo zawodowe w
zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji
zawodowych.
Indywidualne doradztwo będzie prowadzone z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji on-line WOPZ –
Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych.
Konsultacje z Doradcą będą odbywały się indywidualnie. Doradztwo będzie realizowane w wymiarze
4 spotkania x 2 godziny na 1 Uczestnika Projektu. Łącznie dla wszystkich Uczestników Projektu będzie nie więcej
niż 480 godzin doradztwa indywidualnego. Przez godzinę spotkania rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć nie
wlicza się przerw.
2) Zajęcia aktywizujące grupowe – zajęcia organizowane w ramach grup. W trakcie zajęć doradca będzie m.in.
przedstawiał Uczestnikom wymogi rynku pracy, zasady rekrutacji w firmach, aktywne poszukiwanie pracy, ćwiczył
z uczestnikami autoprezentację i rozmowy kwalifikacyjne.
Zajęcia będą odbywały się w grupach, liczących średnio po 12 osób. Doradztwo będzie realizowane w wymiarze
6 spotkań x 6 godzin na 1 grupę. Łącznie dla wszystkich grup w ramach projektu będzie nie więcej niż 180
godzin doradztwa grupowego. Przez godzinę spotkania rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się
przerw.
Planowany termin realizacji zamówienia: czerwiec – lipiec 2016.
Planowane miejsce realizacji zajęć: miasta powiatowe z obszaru województwa pomorskiego.
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Miejsce realizacji doradztwa zostanie wskazane przez Zamawiającego i będzie zależne od kwestii logistycznoorganizacyjnych, możliwych do określenia po zakończeniu rekrutacji Uczestników do Projektu.
Wzór Indywidualnego Planu Działania zostanie opracowany przez Doradcę zawodowego po konsultacji
z Koordynatorem projektu.
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przez jedną część rozumie się 132 godziny.
Jedna część obejmuje wymiar 132h, tj.:
 w części indywidualnej: 4 spotkania x 2h x 12 osób = 96h
 w części grupowej: 6 spotkań x 6 godzin x 1 grupa = 36h
Całe zamówienie obejmuje 5 części.
Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnych kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania Doradcy oraz kosztów
opłaty abonamentowej użytkowania aplikacji on-line WOPZ – Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych
Zamawiający każdorazowo poinformuje Uczestników o terminie spotkań z Doradcą zawodowym oraz dostarczy
Wykonawcy listy Uczestników Projektu.
IV.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej
realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy.
Zakres zmian może dotyczyć:
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
c. ostatecznej ilości uczestników,
d. zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego
określonego w umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających
potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (WSPÓLNE DLA KAŻDEJ CZĘŚCI) ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
oraz znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca jest
zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje.
2. Posiadają lub zapewnią kadrę posiadającą wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu
przepisów o szkolnictwie wyższym (tj. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia/socjologia/pedagogika/doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dot. problematyki rynku pracy) oraz kwalifikacje
umożliwiające przeprowadzenie doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem bądź innym
dokumentem potwierdzającym kwalifikacje doradcy zawodowego. Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie
dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje.
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3. Posiadają lub zapewnią kadrę posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie jako Doradca zawodowy, przez
które rozumie się minimum 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków Doradcy zawodowego.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wypełniony życiorys
(według wzoru Zamawiającego)
VI.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII.

KRYTERIA WYBORU OFERTY (wspólne dla każdej z części)
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
cena - waga 30%, doświadczenie 1 - waga 35% oraz doświadczenie 2 - waga 35%.
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:
1. Cena – waga 30% (maksymalnie 30 punktów)
Cenę brutto za wykonanie jednej części zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji jednej części zamówienia objętego zapytaniem
ofertowym z uwzględnieniem kosztów opracowania materiałów merytorycznych, pracy z wykorzystaniem aplikacji
elektronicznej on-line WOPZ – Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych oraz dojazdu na miejsce realizacji
doradztwa.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 30
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty.
Punkty przyznane za kryterium ceny będą przypisane do wskazanych imiennie w ofercie Doradców zawodowych,
np. w przypadku wskazania przez wykonawcę kilku Doradców zawodowych, to wartość „C – liczba punktów przyznana
danej ofercie” będzie przypisana do każdego ze wskazanych Doradców zawodowych.
2. Doświadczenie 1 – waga 35% (maksymalnie 35 punktów)
Przez „doświadczenie 1” rozumie się łączną liczbę godzin zegarowych zrealizowanych przez wskazanego w ofercie
Doradcę zawodowego w okresie ostatnich dwóch lat, tj. 24 miesiące do daty upublicznienia zapytania ofertowego.
Wykonawca wypełnia tabelę: Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego: „Doświadczenie 1 Wykonawcy”, którą dołącza
do oferty.
Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie 1” będą liczone wg następującego wzoru:
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D1 = (D10 : D1max) x 35
gdzie:
D1 – liczba punktów przyznana wskazanemu Doradcy zawodowemu,
D10 – doświadczenie (liczba godzin) wskazanego Doradcy zawodowego,
D1max – największe doświadczenie spośród wskazanych Doradców zawodowych (liczba godzin).
Przy ocenie kryterium „doświadczenie 1” punktowani będą wskazani Doradcy zawodowi, których łącznie wykazane
doświadczenie będzie przekraczało 396h doradztwa. Doradcy z wykazanym doświadczeniem - 396h i mniej, otrzymają
0 punktów za kryterium „doświadczenie 1”.
3. Doświadczenie 2 – waga 35% (maksymalnie 35 punktów)
Przez doświadczenie 2 rozumie się łączną liczbę godzin zegarowych zrealizowanych przez wskazanego w ofercie
Doradcę zawodowego z osobami biernymi zawodowo w wieku 15-29 lat, i/lub z osobami niepełnosprawnymi
(stanowiących grupę docelową Projektu), w okresie ostatnich dwóch lat tj. 24 miesiące do daty upublicznienia
zapytania ofertowego.
Wykonawca wypełnia tabelę: Załącznik numer 4: „Doświadczenie 2 Wykonawcy”, którą dołącza do oferty.
Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie 2” będą liczone wg następującego wzoru:
D2 = (D20 : D2max) x 35
gdzie:
D2 – liczba punktów przyznana wskazanemu Doradcy zawodowemu,
D20 – doświadczenie (liczba godzin) wskazanego Doradcy zawodowego,
D2max – największe doświadczenie spośród wskazanych Doradców zawodowych (liczba godzin).

Przy ocenie kryterium „doświadczenie 2” punktowani będą wskazani Doradcy zawodowi, których łącznie wykazane
doświadczenie będzie przekraczało 396h doradztwa. Doradcy z wykazanym doświadczeniem - 396h i mniej, otrzymają
0 punktów za kryterium „doświadczenie 2”.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy uwzględnieniu warunku wykonania przez każdego
wskazanego w ofercie Doradcę zawodowego nie więcej niż dwóch części.
Opis sposobu wyliczenia oceny końcowej:
OK = C + D1 + D2
gdzie:
OK (ocena końcowa) – suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wskazanemu Doradcy zawodowemu.
C – Liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium cena.
D1 – Liczba punktów przyznanych wskazanemu Doradcy zawodowemu za kryterium „doświadczenie 1”.
D2 – Liczba punktów przyznanych wskazanemu Doradcy zawodowemu za kryterium „doświadczenie 2”.
Na podstawie przyznanych punktów zamawiający utworzy listę rankingową Doradców zawodowych. Każdemu
wskazanemu w ofercie Doradcy zostanie przypisana liczba punktów w ramach kryterium cena, doświadczenie 1
i doświadczenie 2. Z listy rankingowej zostaną wyłonieni Doradcy, którzy otrzymają największą łączną liczbę punktów.
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Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane będą wezwani do podpisania umowy – wzór umowy stanowi załącznik do
niniejszego Zapytają ofertowego. Wykonawca składający ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią załączonego wzoru
umowy i nie wnosi do jej treści żadnych uwag.
Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą będzie przedłożenie podpisanego oświadczenia przez Wykonawcę o braku
prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo
skarbowe.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu
składania ofert.
VIII.

ODRZUCENIE OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;
c. przedstawi nieprawdziwe informacje;
d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za
realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% lub więcej od wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod
uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich
w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.

IX.

WADIUM
1. W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga
od Wykonawców wniesienia wadium (wniesionego w pieniądzu) w wysokości 277,20 PLN (słownie: dwieście
siedemdziesiąt siedem złotych 20/100 brutto) na każdą część zamówienia, nie więcej niż 1386,00 PLN (słownie: jeden
tysiąc trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100 brutto).
2. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu składania ofert, przy czym wniesienie wadium Zamawiający będzie uważał
za skuteczne tylko wówczas, gdy do oferty dołączone będzie potwierdzenie wniesienia wadium.
3. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 86 1090 1678 0000 0001 1720 0050 prowadzony
przez BZWBK o/Grudziądz, z dopiskiem w tytule wpłaty: „Wadium – Przeprowadzenie doradztwa zawodowego do
projektu "Postaw na rozwój"”.
4. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wpłacone wadium przekształca się w kaucję stanowiącą zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający rozlicza kaucję w ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy po uznaniu przez Zamawiającego zamówienia
określonego w zapytaniu ofertowym za należycie wykonane.
6. Zamawiający zatrzymuje kaucję, jeżeli:
a. nie uzna umowy za należycie wykonaną;
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b. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub zwleka z zawarciem umowy w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym;
c. Wykonawca wypowie/zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem sytuacji dopuszczonych
w umowie.
7. Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie związania
ofertą.
X.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY
1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty:
a. oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego integralną część zapytania ofertowego (załącznik nr
1 do zapytania ofertowego);
b. formularza oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
c. wykaz doświadczenia zawodowego poprzez zrealizowane godziny doradztwa zawodowego przez wskazanych
Doradców zawodowych (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
d. wykaz doświadczenia zawodowego wskazanych Doradców zawodowych poprzez zrealizowane godziny
doradztwa zawodowego z osobami biernymi zawodowo w wieku 15-29 lat, i/lub z osobami niepełnosprawnymi
(stanowiących grupę docelową Projektu) - (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);
e. jeżeli dotyczy – wypis CEIDG lub KRS wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu
rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;
f. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych/ podyplomowych kierunkowych oraz kwalifikacji umożliwiających
przeprowadzenie doradztwa zawodowego (certyfikat/zaświadczenie bądź innym dokument potwierdzający
kwalifikacje Doradcy zawodowego).
g. CV Wykonawcy według wzoru (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego);
h. oświadczenie Wykonawcy, iż posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje oraz znajduje się
w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia (oświadczenie zostało dołączone do formularza
oferty stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
i. potwierdzenie wpłaty wadium.
2. W ofercie należy podać:
a. kwotę jednostkową brutto za 1 h przeprowadzonego doradztwa z Doradcą zawodowym;
b. kwotę brutto za jedną część, tj. 132h;
c. deklarowane zaangażowanie godzinowe wskazanego imiennie Doradcy zawodowego w realizację zlecenia, przy
uwzględnieniu limitu dwóch części na jednego Doradcę zawodowego.
3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi z dołu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez
Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku oraz dostarczeniu wszystkich
dokumentów potwierdzających wykonanie niniejszej umowy. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc
kalendarzowy.
4. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny
zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę.
6. Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego:
ul. Śniadeckich 6 lok.208, 86-300 Grudziądz
(z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy projektu 0085/15”)
do dnia 20.06.2016 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
7. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
8. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
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10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie
przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę
punktów.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą
ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku,
gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał
oferty kolejnych Wykonawców wg punktacji Doradców zawodowych znajdujących się na liście rankingowej.
12. W przypadku zajęcia takiego samego miejsca na liście rankingowej przez wskazanego Doradcę zawodowego,
decydować będzie liczba godzin wykazanych w załączniku nr 4. Zamawiający wybierze Doradcę, który wykaże
większą liczbę godzin z grupą docelową.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
14. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym, nr tel.: 514-178-802
e-mail: g.kulakowski@biuroprojektu.eu.

……………………………………………………
(Zamawiający lub osoba działająca
w imieniu Zamawiającego)
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego: „Oświadczenia”

………………………………………………….
Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)

Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją Projektu: "Postaw na rozwój" nr: POWR.01.02.01-22-0085/15
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie
udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..………………………………………..…… reprezentujący/a:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. Niepubliczną Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną Sylwia Winiarek oraz Partnerami Projektu tj.: EUROSOLUTIONS Jan Dymek (z siedzibą
przy ul. Piekary 12, 64-800 Chodzież) i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gardei (z siedzibą przy ul.
Kwidzyńskiej 36, 82-520 Gardeja).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice,
dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………….……
Miejscowość

, …………………
dnia

………………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego: „Formularz oferty”

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na:
Przeprowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji z doradztwa zawodowego wraz z utworzeniem
Indywidualnego Planu Działania dla Uczestników Projektu "Postaw na rozwój"
CPV 85312320-8 Usługi doradztwa



Projekt: "Postaw na rozwój"
Termin realizacji zamówienia: czerwiec, lipiec 2016

1. Nazwa (firma)1 oraz adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
NIP: .............................................................................................................................................................
REGON: ......................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego:......................................................................................................................
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia:

Rodzaj zajęć

Cena

Cena brutto za

jednostkowa

jedną część,

brutto za 1 h

tj. 132h

(A)

(B = A x 132)

Deklarowana

Łączna kwota

liczba części

zamówienia brutto

(C)

(D = B x C)

Doradztwo zawodowe wraz
z przygotowaniem IPD

Lista Doradców zawodowych, którzy będą realizowali zamówienie (imię i nazwisko)2:
1. ………………………………….deklarowane zaangażowanie: 132h
2. …………………………………. deklarowane zaangażowanie: 132h
3. …………………………………. deklarowane zaangażowanie: 132h
4. ………………………………….. deklarowane zaangażowanie: 132h
5. ………………………………….. deklarowane zaangażowanie: 132h

Jeśli dotyczy
Jeśli usługa wykonywana będzie osobiście przez Wykonawcę, zgodnie z Wytycznymi Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020 obowiązywać będzie maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania w liczbie 276 godzi miesięcznie
zgodnie z Rozdziałem 6.16, Pkt 8b wspomnianych Wytycznych
1
2
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OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności,
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2. Załącznikami do niniejszego formularza ofert stanowiącymi integralną część oferty są:
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ;
 CV Wykonawcy według wzoru (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) potwierdzające min. 2-letnie
doświadczenie zawodowe;
 wykaz doświadczenia zawodowego poprzez zrealizowane godziny doradztwa zawodowego przez
Wykonawcę (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
 wykaz doświadczenia zawodowego poprzez zrealizowane godziny doradcze z osobami
bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);
 jeśli dotyczy wypis CEIDG lub KRS wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego
dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie;
 kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych/ podyplomowych kierunkowych oraz kwalifikacji
umożliwiających przeprowadzenie doradztwa zawodowego (certyfikat/zaświadczenie bądź innym dokument
potwierdzający kwalifikacje doradcy zawodowego);
 potwierdzenie wpłaty wadium.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń
oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania
przedstawione w zapytaniu ofertowym.
5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji
zamówienia.

Miejscowość ............................, dnia ....................................

......................................................................................
(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego: „Doświadczenie 1 Wykonawcy”
Wykaz zrealizowanych godzin doradztwa zawodowego przez wskazanych Doradców zawodowych w okresie ostatnich
dwóch lat tj. 24 miesiące do daty upublicznienia zapytania ofertowego.
Rodzaj doradztwa

Podmiot, dla którego
usługę
zrealizowano

Okres
od ….. do …..

Imię i nazwisko
Doradcy zawodowego

Liczba godzin w ramach
doradztwa

Data i miejsce…………………………………..

……………………………………………………
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego: „Doświadczenie 2 Wykonawcy”
Wykaz zrealizowanych godzin doradztwa zawodowego przez wskazanych Doradców zawodowych z osobami biernymi
zawodowo w wieku 15-29 lat, i/lub osobami niepełnosprawnymi (stanowiących grupę docelową Projektu),
w okresie ostatnich dwóch lat tj. 24 miesiące do daty upublicznienia zapytania ofertowego.

Rodzaj doradztwa

Podmiot, dla którego
usługę
zrealizowano

Okres
od ….. do …..

Imię i nazwisko
Doradcy
zawodowego

Liczba godzin w ramach
doradztwa

Data i miejsce…………………………………..……

………………………………………………
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego „Życiorys zawodowy”
ŻYCIORYS ZAWODOWY
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko i imię:
Data urodzenia:
Telefon kontaktowy:
Mail:
Wykształcenie:
Rodzaj instytucji
[ data od- data do ]

Uzyskany tytuł/stopień/rodzaj dyplomu

6. Główne kompetencje (licencje, certyfikaty, uprawnienia):
7. Ukończone szkolenia/seminaria/warsztaty:
8. Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej):
Data (dd-mm-rrrr)

Miejscowość

Firma

Stanowisko

Miejscowość

Firma

Stanowisko

Miejscowość

Firma

Stanowisko

Opis obowiązków:


Data (dd-mm-rrrr)

Opis obowiązków:


Data (dd-mm-rrrr)

Opis obowiązków:


9. Dodatkowe informacje (potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji zadań wynikających dla danego
stanowiska):

……………………………………………………
Data i podpis
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Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego
„Wzór umowy o świadczenie usług/umowy zlecenia”
WZÓR UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUG/UMOWY ZLECENIA
NR……………………
zawarta w Grudziądzu, w dniu ……………. roku pomiędzy:
Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Sylwia Winiarek reprezentowanym przez Sylwię Winiarek –
właściciela, mieszczącej się w Grudziądzu przy ul. Śniadecki 6 lok.208, NIP 8761697817, Regon 340312578 realizujący
w województwie pomorskim Projekt "Postaw na rozwój" nr: POWR.01.02.01-22-0085/15 w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z
Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”/ „Zleceniodawcą”,
a
…………………. z siedzibą w …………….., ul. ……………., NIP ………………….., REGON ……………, reprezentowana
przez: ………………………., uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji, zwaną w dalszej części umowy
„Wykonawcą”/ „Zleceniobiorcą”,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia indywidualnego i grupowego
Doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu.
2. Indywidualne doradztwo zawodowe będzie realizowane w wymiarze 4 spotkań po 2 godziny na
Uczestnika/Uczestniczkę Projektu, łącznie nie więcej niż ……………….. godzin doradczych (1h doradztwa= 60
minut).
Zakres doradztwa obejmować będzie m.in.: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, który wskazywał
będzie uwarunkowania osobowościowe i poznawcze do wykonywania zawodów, a także predyspozycje
zawodowe. W trakcie spotkań Doradca zawodowy będzie wyznaczał dla Uczestników Projektu zadania do
wykonywania (napisanie CV, rozeznanie wycinka rynku pracy itp.) oraz kontrolował postępy. Indywidualne
doradztwo będzie prowadzone z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji on-line WOPZ – Wieloaspektowa Ocena
Preferencji Zawodowych.
3. Zajęcia aktywizujące grupowe będą organizowane w ramach grup szkoleniowych. W trakcie zajęć doradca
będzie m.in. przedstawiał Uczestnikom wymogi rynku pracy, zasady rekrutacji w firmach, aktywne poszukiwanie
pracy, ćwiczył z uczestnikami autoprezentację i rozmowy kwalifikacyjne.
Zajęcia będą odbywały się w grupach, liczących średnio po 12 osób. Doradztwo będzie realizowane w wymiarze
6 spotkań x 6 godzin na 1 grupę, łącznie nie więcej niż ……………….. godzin doradczych (1h doradztwa= 60
minut)
4. Zajęcia w ramach ww. Projektu odbywać się będą na terenie miast powiatowych województwa pomorskiego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:
a) przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu
Działania dla ……….. UP w wymiarze 5 spotkań po 2h na Uczestnika/czkę Projektu,
b) przeprowadzenia grupowego doradztwa zawodowego (zajęć aktywizujących), dla ….. grup, w wymiarze 6
spotkań po 6h każde na grupę,
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c) bieżącego dokumentowania przeprowadzonych spotkań doradztwa indywidualnego w formie sporządzenia
Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika Projektu i przekazania go Zamawiającemu na
koniec odbytych zajęć doradztwa,
d) udokumentowania przeprowadzonych konsultacji indywidualnych w Karcie Usługi Doradczej sporządzonej
dla każdego Uczestnika/czki Projektu,
e) udokumentowania przeprowadzonego doradztwa grupowego w postaci dzienników zajęć, zawierających listę
obecności i tematykę poszczególnych spotkań (ze wskazaniem ich zakresu czasowego).
f) przekazywania Zamawiającemu nie rzadziej niż raz w miesiącu list obecności Uczestników/czek Projektu,
g) prowadzenia miesięcznych kart czasu pracy oraz do przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 7 dni po
zakończonym miesiącu,
h) sporządzenia protokołu wykonania zlecenia/usługi i przekazania go Zamawiającemu razem z kartą czasu
pracy po zakończonym miesiącu,
i) informowania niezwłocznie Koordynatora projektu o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć
na realizację zadań, do których jest zobowiązany,
j) przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu,
k) stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014 – 2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania
zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie),
l) sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków, do których jest zobowiązany niniejszą umową.
m) Posiadanie wykupionej opłaty abonenckiej prowadzenie doradztwa z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji
on-line WOPZ – Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych,
n) umieszczanie na bieżąco min. skanów list obecności, kart doradczych, protokołów, Indywidualnych Planów
Działania w systemie B2B, do którego uzyska dostęp po podpisaniu umowy.
§3
1. Wykonawca będzie świadczyć usługi opisane w §1 z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami
przyjętymi przy świadczeniu usług tego rodzaju.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej
umożliwiającej wykonanie zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, iż nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi, o których mowa w §1 w terminie od dnia ………………….. roku
do dnia ………………….. roku.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu świadczenia usług, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany, najpóźniej w terminie 7 dni przed
rozpoczęciem zajęć.
§5
1. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie elementy, o których mowa w § 1.
2. Wykonawcy za wykonywanie czynności określonych w §1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości
………………….. zł brutto (słownie: ………………….. brutto) za 1 godzinę wykonywania zamówienia (1 godzina =
60 minut), łącznie nie więcej niż …… x ……. godzin = ………………….. zł brutto (słownie: ………………….. zł
brutto).
3. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu
ze względu na zmniejszoną liczbę Uczestników/czek biorących udział w Projekcie.
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4. Wynagrodzenie dokonywane będzie z dołu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę i
zaakceptowanego przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku oraz dostarczeniu wszystkich dokumentów
potwierdzających wykonanie niniejszej umowy. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc
kalendarzowy.
5. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust.
4 uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej
w ramach realizowanego Projektu. W związku z powyższym modyfikacji ulega ust. 4 w ten sposób, że
wynagrodzenie zostanie uiszczone w terminie 5 dni od otrzymania środków finansowych przez Zleceniodawcę od
Instytucji Pośredniczącej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający będzie informował
Wykonawcę o przewidywanym nowym terminie zapłaty.
6. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
…………………………. wskazany na fakturze lub oświadczeniu.
7. Zamawiający zastrzega, iż wystawienie faktury/rachunku będzie możliwe po uprzednim zaakceptowaniu
dokumentów merytorycznych (tj. listy obecności, protokół, karta czasu pracy) przedstawionych przez
Wykonawcę.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się przy wykonywaniu przedmiotu umowy do wszelkich zaleceń
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania kopii wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,
w sposób umożliwiający dokonanie przez Wykonawcę kontroli w zakresie prawidłowości wykonania umowy oraz
przechowywania ich aż do zakończenia realizacji umowy, w sposób zapewniający dostępność, poufność
i bezpieczeństwo oraz do poinformowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych
z realizowaną umową.
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
przerwania, zawieszenia lub prowadzenia zajęć niezgodnie z programem, harmonogramem i ustaleniami stron
umowy, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy z wyznaczonym dodatkowym 7 – dniowym terminem na
podjęcie prawidłowego prowadzenia zajęć.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości wykonywania ustaleń
niniejszej umowy, w szczególności w zakresie prawidłowego wykonywania postanowień, o których mowa w §1.
3. Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne niewykonania zobowiązań, o których mowa
w niniejszej umowie w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za nieterminową realizację przedmiotu umowy, w tym poszczególnych jej etapów wynikającą z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia;
b) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5.
5. W przypadku gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kary umownej, Zamawiający będzie mógł dochodzić
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5.
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§8
1. W celu należytego wykonania umowy Zamawiający przekształci wniesione przez Wykonawcę do zapytania
ofertowego wadium (wniesionego w pieniądzu) w wysokości ……………. PLN (słownie: …………………… 00/100
brutto) w kaucję.
2. Zamawiający rozlicza kaucję w ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy po uznaniu przez Zamawiającego
zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za należycie wykonane.
3. Zamawiający zatrzymuje kaucję, jeżeli:
a) nie uzna umowy za należycie wykonaną;
b) Wykonawca wypowie/zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem sytuacji dopuszczonych
w umowie.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu wykonania niniejszej
umowy, wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy,
w szczególności dotyczących organizacji zarządzania oraz innych niepodanych do wiadomości publicznej
informacji handlowych i organizacyjnych, a także innych informacji, w których posiadanie wszedł podczas
realizacji umowy, a w szczególności, których ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić na
szkodę interesy Zamawiającego lub Klientów Zamawiającego.
2. Wykonawca nie jest upoważniony do publikowania informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
w jakiejkolwiek formie bez zgody Zamawiającego, w tym publikowania informacji o zakresie współpracy
z Zamawiającym.
3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje, w tym materiały, nośniki,
informacje oraz dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także zachowywać zasady najściślejszej
poufności realizujące, w szczególności zakaz publikacji i udostępniania informacji osobom trzecim.
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim niezwiązanym
z wykonywaną usługą, informacji, w tym wszelkich danych o przedsiębiorstwie i klientach Zamawiającego,
zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej realizacji, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że stan tajemnicy ustał.
5. Obowiązek zachowania poufności obejmuje zobowiązanie do zwrotu i/lub zniszczenia wszelkich materiałów
i nośników informacji wraz z informacjami uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, najpóźniej
w ciągu 30 dni od dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
6. Obowiązki, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu zachowują aktualność w okresie obowiązywania
niniejszej umowy oraz w okresie 3 lat od zakończenia jej obowiązywania.
7. Naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań i zakazów określonych w ustępie 1-6 niniejszego paragrafu uprawnia
Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy
przypadek naruszenia. Jeżeli natomiast, w konsekwencji naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań lub zakazów
określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający doznał szkody i wartość szkody przekracza wysokość
zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że dzieła powstałe w trakcie realizacji Umowy stanowiące przejawy działalności twórczej
o indywidualnym charakterze (dalej zwane „Utworami”), takie jak ankiety i raporty z realizacji, stanowić będą
wynik jego własnej twórczości nie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, jak również, że ich
wykorzystanie przez Zamawiającego nie będzie naruszało prawa, w szczególności praw z zakresu własności
intelektualnej, ani jakichkolwiek interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich.
2. Z dniem przekazania Zamawiającemu Utworów powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy, autorskie
majątkowe prawa do Utworów na wszystkich znanych prawu autorskiemu polach eksploatacji przechodzą na
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Zamawiającego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów dotyczyć będzie w szczególności
następujących pól eksploatacji: ekspozycji w sieci Internet, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym w sieci Internet. Zamawiający
uzyska również wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów.
3. Całość wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów na wszystkich wskazanych
w pkt. 1 i 2 polach eksploatacji zawarta jest w kwocie wynagrodzenia wskazanej w § 5 pkt. 2 umowy.
§11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia stron wynikające z ustaleń niniejszej umowy,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest prawo
polskie.
3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie sądów
polskich.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej
zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję
wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za
doręczoną.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

………………………………..

WYKONAWCA

…………………………………

Załączniki:
1. Oświadczenie
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Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług/umowy zlecenia

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Niniejsze oświadczenie składam będąc świadomym odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) przewidującego karę pozbawienia wolności do lat
3 za składanie fałszywych zeznań.

……………………………
Podpis
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