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Łaziska Górne, 2 stycznia 2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dotyczące opracowania programu szkoleniowego i przeprowadzenia szkoleń dotyczących 

tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych i 

ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej) w ramach wsparcia szkoleniowo-

doradczego, w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii 

Społecznej” w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii 

społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Centrum Społecznego Rozwoju 

ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne 

tel. +48 324 446 453, kom.: +48 795 264 731 

rowes@csr.biz.pl , www.rowes.com.pl 

NIP 635-171-01-15, REGON 240003366 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie programu szkoleniowego i przeprowadzenie szkoleń 

dotyczących tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni 

socjalnych i ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej) w ramach wsparcia 

szkoleniowo-doradczego dla uczestników/czek projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania 

Ekonomii Społecznej”.   

  

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 - usługi szkoleniowe.  

 

Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, nie 

później niż do dnia 17.03.2017 r. 

 

Miejsce realizacji zamówienia: teren Subregionu Centralnego- południowego woj. śląskiego. 

 

 

mailto:rowes@csr.biz.pl


LIDER: 

Centrum Społecznego Rozwoju 

PARTNERZY: 

Gmina Dąbrowa Górnicza 

Miasto Gliwice / Gliwickie Centrum 

Organizacji Pozarządowych 

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych  

 

 

 

 
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strona 2 z 10 

Zamówienie podzielone zostało na 3 części:  

 

Część 1. Szkolenia miękkie 

„Trening interpersonalny” (8 godz. / 1 dzień; ok 15 osób):  

• rozumienie zachowań własnych i innych osób,  

• umiejętności wyrażania myśli i uczuć,  

• umiejętności rozwiązywania konfliktów itp.  

Reintegracja społeczna i zawodowa (7 godz. / 1 dzień; ok 15 osób)  

• Komunikacja wewnętrzna w firmie i polityka zatrudnienia   

• Rekrutacja pracowników  

• Reintegracja społeczna i zawodowa pracownika wykluczonego społecznie  

• Typowe problemy pracowników wykluczonych społecznie i możliwości ich rozwiązania  

• Motywowanie trudnych pracowników   

 

Część 2. Zagadnienia  formalno-prawne w przedsiębiorstwie społecznym, w tym w spółdzielniach 
socjalnych –(14 godz. / 2 dni; ok. 15 osób):  

• Odpowiedzialność członków i organów spółdzielni socjalnej    

• W jaki sposób przeprowadzić zgodnie z prawem typowe sprawy pojawiające się w 

spółdzielniach  

• Zakładanie działalności gospodarczej przez podmiot ekonomii społecznej  

• Definicja i specyfikowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, w tym 

spółdzielni socjalnych   

• Preferencje i udogodnienia dla przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni 

socjalnych  

• Elementy prawa pracy   

• Funkcjonowanie organów przedsiębiorstwa społecznego na gruncie obowiązujących 

przepisów, w tym spółdzielni socjalnych 

• Obowiązki prawne przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnych) wobec 
instytucji publicznych i dotującego  

 

Część 3. Marketing w ekonomii społecznej (14 godz. / 2 dni; ok 15 osób)  

• Komunikacja marketingowa – cele, adresaci, narzędzia, spodziewane efekty.  

• Identyfikacja i analiza potrzeb klientów pod kątem przygotowania konkretnej oferty, 

produktu (z uwzględnieniem różnych grup klientów oraz administracji publicznej).  

• Budowanie marki: siła marki, opracowanie strategii marki, wizualizacja, pozycjonowanie 

marki, narzędzia komunikacji z rynkiem, zarządzanie marką na różnych etapach jej 

rozwoju.  

• Public relations w sektorze ES oraz budowanie sieci partnerskich   

• Dobre praktyki marketingu usług i produktów w przedsiębiorstwie społecznym   
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Planuje się, że szkolenia będą realizowane w okresie styczeń - marzec 2017 r. w łącznym wymiarze 

43 godzin dydaktycznych. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w 

terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.  

 

Zamawiający zapewni salę szkoleniową, wydruk niezbędnych materiałów dla uczestników szkoleń 

przygotowanych przez Wykonawcę oraz poczęstunek dla uczestników podczas szkolenia. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania materiałów szkoleniowych na wzorze przekazanym 

przez Zamawiającego oraz do wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia 

dla jego uczestników (np. zaświadczenie, świadectwo, certyfikat). 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem o niżej określonych 

kwalifikacjach:  

1) posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 300 godzin szkoleń których odbiorcami 

były podmioty ekonomii społecznej lub/i ich przedstawiciele1 lub 3-letniego doświadczenia 

zawodowego w danym obszarze tematycznym w podmiotach ekonomii społecznej2. W celu 

udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1, a także wskazać dorobek 

zawodowy lub/i listę przeprowadzonych szkoleń, zgodnie z Załącznikiem nr 3.   

2) umiejętność rozpoznania potrzeb szkoleniowych, w oparciu o nie przygotowania szkolenia, 

czyli określenia jego celów, oczekiwanych efektów uczenia się, planu szkolenia oraz metod i 

materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenia oceny efektów szkolenia. W celu 

udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z 

Załącznikiem nr 1.  

3) dysponowanie wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z 

zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do 

realizacji programu szkoleniowego W celu udokumentowania spełnienia niniejszego 

warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 1.  

4) umiejętność przygotowania procesu szkoleniowego, który będzie uwzględniał rozwój grupy 

i jej potrzeby edukacyjne. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy 

złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 1.  

                                                           
1 Zgodnie z definicją Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES) wskazaną w „Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”. 
2 j.w. 
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5) umiejętność zaprojektowania procesu szkoleniowego ukierunkowanego na wykorzystanie 

zdobytych kompetencji w praktyce. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego 

warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 1.  

6) umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas szkolenia w sposób konstruktywny 

dla procesu uczenia. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy 

złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 1,  

7) umiejętność przeprowadzania szkoleń metodami aktywnymi. W celu udokumentowania 

spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 1.  

8) posiadanie niezbędnych umiejętności technicznych związanych z prowadzeniem szkolenia i 

umiejętności technicznych wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych. W celu 

udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z 

Załącznikiem nr 1.  

2. Oferenci dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie 

z Załącznikiem nr 1.  

3. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć 

oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 1.  

4. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu 

udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z 

Załącznikiem nr 2.  

 

IV. WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

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

pełnomocnika,  

4) 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.  
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W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt a-d, 

zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.  

2. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich 

wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.  

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 

udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z 

przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.  

 

V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć:  

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

wykluczenia (Załącznik nr 2).  

2) Opis dorobku zawodowego lub/i zrealizowanych szkoleń (Załącznik nr 3) Oferenta 

wykonującego osobiście czynności związane z przedmiotem zamówienia lub - w 

przypadku podmiotów, które zamierzają realizować przedmiot zamówienia z udziałem 

zatrudnionego personelu – osoby mającej wykonywać zamówienie.  

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie 

drukowanymi literami. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne, powinna zawierać 

datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta, a w przypadku osób prawnych - powinna 

zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona pieczęcią firmową i podpisami osób 

upoważnionych do reprezentacji Oferenta.  

3. Oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę szkolenia wyrażoną w złotych polskich w kwocie 

brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe (w 

przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej). Podana w ofercie 

cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie zostało 

podzielone na 4 części. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie 

przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie 

projektu (kwota wartości zamówienia).  

6. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.   

  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, 

których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Jeżeli Oferent, 
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którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną 

ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.   

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: 

 w kwestii merytorycznego zakresu szkoleń – Piotr Bańczyk,  

 w kwestiach formalnych związanych ze złożeniem oferty – Maria Kamyk i Andrzej Walas, 

tel. 32 444 64 53, e-mail: biuro@csr.biz.pl.  

Oferenci mogą zadawać pytania drogą mailową bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9.00-15.00.  

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Oferty w wersji papierowej należy składać: 

1. drogą pocztową na adres: Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska 

Górne, lub 

2. osobiście w Biurze Projektów Centrum Społecznego Rozwoju przy ul. Kościelnej 4a, 43-170 

Łaziska Górne w godzinach 8.30–14.30.  

Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail: 

biuro@csr.biz.pl 

 

Termin składania ofert mija w dn. 13.01.2016 r. o godzinie 12:00. Decyduje data wpływu oferty do 

Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria oceny: 

 

A. Cena – 60% 

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto otrzymuje 60 pkt., a punkty dla pozostałych ofert obliczane 

będą wg wzoru:  

 

Liczba punktów = Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 60 pkt 
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B. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tematycznego, na który składana jest oferta – 
40% 

Zasady oceny kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tematycznego, na który 

składana jest oferta”:  

 

W przypadku ofert, które spełniły kryterium 

dostępu: min. 3 letni doświadczenie zawodowe 

w danym obszarze tematycznym w podmiotach 

ekonomii społecznej ocenie podlega liczba 

godziny zrealizowanych szkoleń  

W przypadku ofert, które spełniły kryterium 

dostępu: min. 300 godz. szkoleń, których 

odbiorcami były podmioty ekonomii społecznej 

lub/i ich przedstawiciele ocenie podlega liczba 

godzin zrealizowanych szkoleń przekraczająca 

300 godz.   

brak zrealizowanych szkoleń  0 pkt.  przeprowadzenie do 300 godz. 

szkoleń włącznie   

0 pkt.  

przeprowadzenie do 100 godz. 

szkoleń włącznie  

10 pkt.  przeprowadzenie do 350 godz.  

szkoleń włącznie  

10 pkt.  

przeprowadzenie od 100 do 200 

godz. szkoleń włącznie  

20 pkt.  

  

przeprowadzenie do 400 godz.  

szkoleń włącznie  

20 pkt.  

  

przeprowadzenie od 200 do 300 

godz. szkoleń włącznie  

30 pkt.  przeprowadzenie do 450 godz.  

szkoleń włącznie  

30 pkt.  

przeprowadzenie powyższej 300 

godz. szkoleń  

40 pkt.  przeprowadzenie powyżej 500 

godz. szkoleń włącznie  

40 pkt.  

 

Ocena dokonywana będzie odrębnie dla każdej z części zamówienia.  

 

W przypadku uzyskania przez dwóch oferentów takiej samej ilości punktów, wybrany zostanie 

oferent z większą liczbą godzin przeprowadzonych szkoleń, a jeśli nadal nie będzie możliwy wybór 

oferenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, 

zajmującymi najwyższe miejsce w liście rankingowej. 

 

 

IX. INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, 

których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Jeżeli Oferent, 

którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną 

ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.  
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X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:  

1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć 

ich wad.  

2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania 

uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z projektem umowy.   

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 

było wcześniej przewidzieć.  

4. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji, kiedy Zamawiający nie 

jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed 

upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu 

treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak 

również zostanie upubliczniona w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub 

uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny.  

7. Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.3 pkt 15 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega 

sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady 

konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 

50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te 

zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, 

bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.  

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez 

Zamawiającego o tych okolicznościach.  

 

XI. OKREŚLENIE WARUNKÓW  ZMIAN  UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA: 
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1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.  

2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:   

1) Zaistnienia omyłki pisarskiej,  

2) Zmiany danych teleadresowych,  

3) Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w 

dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.  

4) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu szkolenia składającego się na przedmiot umowy z 

następujących przyczyn:  

a) jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w szkoleniu nie zostanie 

zakwalifikowana odpowiednia liczba uczestników spełniających kryteria stawiane na 

etapie procesu rekrutacji,  

b) jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia (w 

szczególności: choroba trenera, siła wyższa),  

c) jeżeli Zamawiający w dniu wykonania usługi nie będzie posiadał Akredytacji Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.  

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie 

danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a 

mających wpływ na jej ważność;  

4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami 

przez obie strony.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania 

projektu pn.: Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.  

 

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY: 

1. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych 

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, 

w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej 

umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości 

prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. 

Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych 

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł,  

w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin 
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miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form 

zaangażowania zawodowego, w szczególności:  

1) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu 

wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika 

związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu 

nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,  

2) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania 

– uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej 

działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy) – w przypadku zatrudnienia 

w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy dotyczącą wszystkich 

projektów.  

2. Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę 

osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym 

miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.  

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.  

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia postępowania.  

Załącznik nr 3: Opis zrealizowanych szkoleń.  

 

 


