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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO (BENEFICJENT PROJEKTU):  

GMINA MIASTO SZCZECIN 
PL. ARMII KRAJOWEJ 1 
70-456 Szczecin 
NIP: 8510309410 
REALIZATOR PROJEKTU: 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 W ZESPOLE SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH W SZCZECINIE 
UL.CHMIELEWSKIEGO 19 
70-028 SZCZECIN 
tel. 914821531 
fax. 914821531 
e-mail: zsrz@miasto.szczecin.pl  
 

II. Postanowienia ogólne 

Informujemy, że niniejsze postępowanie jest przeprowadzane w oparciu o rozeznanie rynku określone 
w zarządzeniu nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zasad 
wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta 
Szczecin. 
Z uwagi na powyższe do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) w szczególności 
dotyczących publicznego otwarcia ofert, odwołania, skargi do sądu określonych w ww. ustawie. 

 
III. Przedmiot rozeznania rynku:  

 Instalacja platformy e-learningowej, 

 Administracja platformą e-learningową (24mc), 

 Opracowanie techniczne (graficzne/informatyczne) 150eWMZ (eWarsztaty Młodego Zawodowca) 

oraz zamieszczenie na platformie e-learningowej 

w ramach realizacji projektu pt. ,,Teraz my – projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia 

zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe dla uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób 

dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:  

Zamawiający wymaga: 

1. Zainstalowania platformy e-learningowej wg następującej specyfikacji technicznej: 

a) dostępność 24h/dobę z poziomu wyszukiwarki internetowej (Zamawiający wymaga zapewnienia 
domeny, przestrzeni dyskowej/serwera min. 5GB), 

b) responsywność (możliwość bezproblemowego korzystania z urządzeń o różnej wielkości 
o  rozdzielczości ekranów np. smartfony, tablety, komputery etc.), 

c) możliwość umieszczenia własnych treści cyfrowych: pliki tekstowe, graficzne, filmowe, animacje 
etc., 

d) nieograniczona liczba użytkowników, 

e) możliwość wydruku zamieszczanych treści e-learningowych, 
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f) zaprojektowanie autorskiego layoutu platformy e-learningowej zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego, 

g) oznakowanie i wizualizacja platformy e-learningowej będzie zgodna ze „Strategią komunikacji 
RPO WZ 2014-2020” 

2. Bieżącej administracji zainstalowaną platformą e-learningową tzn.: 

a) zapewnienia indywidualnej domeny z końcówką .pl  na okres 24 mc, 

b) zapewnienia przestrzeni serwerowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania platformy 
e-learningowej (min. 5GB), 

c) zapewnienia bezusterkowego funkcjonowania platformy e-learningowej (każda awaria/usterka 
w funkcjonowaniu mechanizmu platformy powinna być usunięta maksymalnie w 48h od daty 
zgłoszenia jej Wykonawcy), 

3. Opracowania technicznego (graficzne/informatyczne) 150eWMZ (eWarsztaty Młodego 

Zawodowca) o następującej specyfikacji technicznej: 

a) utworzenie autorskiego szablonu informatycznego (wykonanie techniczne, zaprojektowanie 

graficzne, opracowanie systemu nawigacji po treściach e-learningowych) w który 

implementowane będą treści merytoryczne przekazywane przez Zamawiającego, 

b) przetworzenie do formy cyfrowej materiałów przekazywanych przez Zamawiającego (także w 

formie odręcznej, rysunków, skanów etc.). Każdy z 150 eWMZ składał się będzie z min. 2 str. 

merytorycznego tekstu, grafik, wykresów, zdjęć. Wymagana będzie praca informatyka (nadanie 

formy cyfrowej) oraz grafika (obróbka graficzna przekazywanych materiałów), 

c) implementacja opracowanych technicznie i graficznie treści cyfrowych do 150 eWMZ, 

d) umieszczenie 150 eWMZ w zasobach platformy e-learningowej, 

e) każde z 150 eWMZ musi być przyjazna dla osób niepełnosprawnych (możliwość 

zwiększania/zmniejszania czcionki, wprowadzania kontrastu, przejrzysty interfejs użytkownika 

etc.), 

f) każde z 150 eWMZ musi posiadać oznakowanie i wizualizacja zgodne z „Strategią komunikacji 
RPO WZ 2014-2020”, 

g) zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazania pełni praw autorskich do 150 opracowanych 
eWMZ. 

 

V. Kryterium oceny 

Zamawiający wybierając oferty do realizacji będzie kierował się  kryterium cenowym, tj., 100% ceny 
oferty na całość  Zamówienia.  

 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 
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Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe 
warunki: 

 

1. Dysponują  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wskazanego w części IV pkt 1 tzn. 
Min. 1 informatyk – wykształcenie wyższe informatyczne, min. 5 letnie doświadczenie 
w e-learningu, min. 100 zrealizowanych jednostek e-learningowych, 
Min. 1 grafik – wykształcenie wyższe/podyplomowe w obszarze grafiki, min. 5 letnie doświadczenie 
w tworzeniu grafiki na potrzeby e-learningu. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji faktu dysponowania w/w specjalistami przed 
podpisaniem umowy. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 1.  
 

2. Dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia wskazanego  
w części IV pkt 1  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 1. 
 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 1. 
 

4. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 w wytycznych programowych, 
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. 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 1 

 
5. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: 

a) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie 
wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania; 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 1 
 
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
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zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 
 w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 233, z późn. zm.); 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 1 
 
c) Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 1 
 
d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo: 
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. 
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny, 

- skarbowe, 
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 1 
 
e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się 

 o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 1 
 
f) Osoby prawne, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 1 
 
g) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 1 
 
h) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów  

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 

 
VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym 
 i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podawania przyczyny. 

3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów 
dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiający  
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty 
oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

7. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy: 

a) Zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę m.in. w następujących 
sytuacjach: 

- Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom; 

- Nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie; 

- Przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych 
lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa; 

- Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub 
działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie 
wsparcia. 

b) Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy 
odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 KC); 

c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych  
z wynagrodzenia Wykonawcy; 

d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych; 

e) O przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych 
 i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe 
wynagrodzenie z tego tytułu. 

8. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od 
terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków z Instytucji Pośredniczącej  przeznaczonych 
na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim 
Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość wypłacania wykonawcy zaliczek w trakcie realizacji 
zamówienia, uzależnionych m.in. od postępu i prawidłowości realizacji zamówienia oraz 
kompletności i poprawności przedkładanych przez wykonawcę dokumentów. Jednakże w każdym 
przypadku decyzja o wypłacie zaliczek należy wyłącznie do Zamawiającego. 
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10. Oferta, jak również wszystkie załączniki stanowiące integralną jej część, muszą być podpisane 
przez Wykonawcę lub upoważnionego do działania w imieniu Wykonawcy 
Przedstawiciela/Przedstawicieli ujawnionego/ych w odpowiedniej ewidencji lub rejestrze, lub też 
przedstawić pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu Wykonawcy. 

11. Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie 
błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona 
jedna oferta, która odbiegać będzie od założeń budżetowych projektu. 

13. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

14. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim. 

15. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne 
 z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

16. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty. 

17. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

18. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 

19. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne 
(w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz 
przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne podmioty posiadające osobowość 
prawną) do autorskiego, merytorycznego opracowania 150eWMZ wraz z prawem dokonywania  
w nim zmian oraz prawem własności wszystkich egzemplarzy tego utworu, co nastąpi: 

a) w ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy; 

b) bezwarunkowo i niezwłocznie; 

c) w sposób nieograniczony, w tym co do czasu i terytorium, tj. Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego prawo do nieograniczonego w czasie, wyłącznego korzystania i rozporządzania 
autorskim, merytorycznym opracowaniu w kraju i zagranicą, na wszystkich polach eksploatacji 
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami), przy użyciu wszelkich istniejących nośników 
i technologii, w tym prawa do: 

- wyłącznego używania i wykorzystywania autorskiego, merytorycznego opracowania; 

- wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania autorskiego, merytorycznego opracowania wszelkimi 
dostępnymi technikami, w tym techniką: zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  
w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na wszelkich istniejących 
nośnikach danych; 

- wprowadzania autorskiego, merytorycznego opracowania do obrotu nieodpłatnego, odpłatnego, 
dystrybucji; 

- wprowadzania autorskiego, technicznego merytorycznego opracowania do pamięci komputera 
 i umieszczania w sieci Internet i innych sieciach komputerowych; 

d) Przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę, jako propozycje i niewykorzystane projekty 
oraz materiały przygotowane lub stworzone przez Wykonawcę w ramach prac określonych 
umową nie będą omawiane z osobami trzecimi lub ujawniane osobom trzecim. 

e) Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego autorskiego, merytorycznego 
opracowania skrótów oraz przemontowań, lub znikomych zmian w treściach.   

f) Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za wykorzystanie autorskiego, 
merytorycznego opracowania jak i jego opracowań na każdym odrębnym polu eksploatacji. 
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g) Wykonawca nie zachowuje prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich ani 
prawa przenoszenia tych praw na inne osoby. 

h) Wykonawca zobowiązuje się, iż Zamawiający nie poniesie żadnej odpowiedzialności w razie 
naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez 
Wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych przedmiotem umowy, jak i w przypadku 
późniejszego korzystania z autorskiego, merytorycznego opracowań. 

 

VIII. Sposób i termin składania ofert 

a) Oferty można składać osobiście w Zespole Szkół Rzemieślniczych, ul. Chmielewskiego 19, 70-028 
Szczecin  lub drogą elektroniczną pod adresem:  zsrz@miasto.szczecin.pl do dnia 08.02.2019  

b) Osoba do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego: Krzysztof Kacprzak,   
zsrz@miasto.szczecin.pl, tel: 502 985 602 

c) Realizacja zamówienia po wybraniu przez Zamawiającego najkorzystniejszej cenowo oferty. 
Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem w okresie do 15 lutego celem podpisania 
umowy i dostarczenia towaru.  

 
 

Zatwierdzam 

 
Dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie 

mgr Elżbieta Paprocka 

        

 
 

mailto:zsrz@miasto.szczecin.pl
mailto:zsrz@miasto.szczecin.pl
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Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 
 
Niniejszym oświadczam, iż 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 
spełnia warunki udziału w postępowaniu 1/ZSRZ/TM/2019  z dnia 31.01.2019 r. tj. : 
     

 
1. Dysponuje  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wskazanego w części IV pkt 1. 

2. Dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia wskazanego  

w części IV pkt 1  

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie jest powiązana z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 w wytycznych programowych, 
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. 
 

5. Nie należy  do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: 
 
a) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie 

wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania; 

b)  Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. 
zm.); 

c) Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję    
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

 
d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo: 
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. 
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 
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- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny, 

- skarbowe, 
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

 
e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się   

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

 
f) Osoby prawne, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
g) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………… 
Osoba do kontaktu w sprawie oferty (imię i nazwisko, tel.: mail, ) 
 
 
 

 
 
……………………………………………………….. 

podpis i pieczęć oferenta 
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Załącznik nr 2 - Wzór oferty cenowej 

 

…………………………………………………… 

Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa 

 Oferta cenowa 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe 1/ZSRZ/TM/2019 z dnia 31.01.2019 r. oferuję udział  

w następującej części zamówienia i oferuję następujące warunki cenowe: 

1. CZĘŚĆ I 

Instalacja platformy e-learningowej 

………………………………………………………zł 

(słownie:…………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..złotych). 

2. CZĘŚĆ II 

Administracja platformą e-learningową (24mc) 

………………………………………………………zł 

(słownie:…………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..złotych). 

3. CZĘŚĆ III 

Opracowanie techniczne (graficzne/informatyczne) 150eWMZ (eWarsztaty Młodego Zawodowca) 

oraz zamieszczenie na platformie e-learningowej 

………………………………………………………zł 

(słownie:…………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..złotych). 

 

RAZEM CZĘŚĆ I + II +III 

………………………………………………………zł 

(słownie:…………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..złotych). 

Kwota NETTO: ………………….. Kwota BRUTTO:……………………………….. 

 

1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż: 
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a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak 

powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; 

b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego 1/ZSRZ/TM/2019 z dnia 31.01.2019 r. i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 

 i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem 

w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych 

danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). 

g) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem. 

2. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych, 

wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020. 

3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  

w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą. 

 
 
…………………………………                                                   ………………………………………… 
Miejscowość i data      Podpis i pieczęcie Oferenta 


