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                                                                                                                        Warszawa 2.09.2016 r. 

 
Zapytanie ofertowe nr LSM/04/09/2016  

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
 

Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na stanowisko Metodyka w ra-
mach projektu "Kompetencje na start",  nr RPMA.10.01.01-14-3898/15 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży„ Poddziała-
nia 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień: CPV 80000000-4 Usłu-

gi edukacyjne i szkoleniowe i CPV 80000000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego. 

 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU 
1. Do 31.08.2017 400 uczniów (200K) uczęszczających do placówek na terenie gmin Latowicz, Mrozy i Siennica (powiat 

miński, woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na 
rynku pracy poprzez: 
a) zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe; 
b) zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy  
c) szkolenie nauczycieli 90(78K) z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć - programowanie, metoda ekspery-

mentu, kompetencje społeczne.  
d) doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania przedmiotów przy-

rodniczych i matematycznych  
e) doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.  

 
OPIS ZAKRESU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Metodyka dotyczy zajęć realizowanych  w ramach projektu ”Kompe-

tencje na start” na terenie gminie Latowicz, gminie Mrozy i gminie Siennica. 
2. Celem zajęć jest stworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych, rozwój zainteresowań i zwięk-

szenie zainteresowania naukami technicznymi i przyrodniczymi.  Warunkiem nabycia kompetencji, a tym samym 
zrealizowania wskaźnika rezultatu na zakładanym poziomie, jest zrealizowanie wszystkich etapów nabycia kompe-
tencji przez uczestników.  

3. Z uwagi na znaczenie procesu nabywania kompetencji, przez uczestników i określenie wysokiego wskaźnika ich osią-
gnięcia (80% uczniów i 90% nauczycieli objętych projektem) za jego weryfikację procesu odpowiedzialny jest Meto-
dyk.  

4. Zaangażowanie Metodyka jest również konieczne dla utrzymania wysokiej jakości zajęć pozwalających na osiągnię-
cie danej kompetencji kluczowej na odpowiednich zajęciach. Ocena kompetencji musi się dobyć zgodnie z IV etapa-
mi opisanymi w załączniku nr 2 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji progra-
mów operacyjnych na lata 2014-2020", tj.: 
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy doce-

lowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wyma-

gań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, 
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu 

wsparcia udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (okre-

ślonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 

5. Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, zgodnie z definicją określoną w dokumencie „Wytyczne w zakre-

sie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020”,  Podrozdział 2.3, pkt.6. 

 
6. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące czynności:  

a) przeprowadzić ocenę zawartości merytorycznej programu zajęć przedstawianych przez prowadzących zajęcia. 
Podczas oceny istotne będzie zwrócenie uwagi zaplanowane zajęcia, zastosowane środki dydaktyczne i cele 
kształcenia są adekwatne do założonych kompetencji kluczowych i efektów uczenia się założonych we wniosku 
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o dofinansowanie. Metodyk oceni czy zaproponowany przez Wykonawcę program pozwoli na osiągnięcie danej 
kompetencji kluczowej w przez uczestników na określonym poziomie; 

b) weryfikować przygotowany przez prowadzących Formularz bilansu kompetencji pod kątem osiągnięcia założo-
nej kompetencji kluczowej; 

c) stworzyć wzór Bilansu kompetencji i Raportu kompetencji; 
d) ustalić wielkości grup zajęciowych; 
e) sprawdzić czy zaplanowane w programie środki dydaktyczne są właściwie realizowane pod kątem osiągnięcia 

założonej kompetencji kluczowej i realizacji celów kształcenia; 
f) prowadzić monitoring jakości zajęć pod kątem zdobycia wymaganych kompetencji (np. wizytacje na zajęciach, 

rozmowy z uczestnikami i prowadzącymi); 
g) ocenić wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu zgodnie z IV etapami; 
h) prowadzić weryfikację nabycia kompetencji, na podstawie opracowanych kryteriów oceny, po zakończeniu 

wsparcia udzielonego danemu uczestnikowi oraz porównanie uzyskanych wyników z przyjętymi wymaganiami 
w Bilansie kompetencji; 

i) sporządzać Raporty kompetencji na podstawie bilansu poszczególnych uczestników. 
j) prowadzić nadzór metodyczny w trakcie tworzenia listy zakupów pomocy do zajęć, tak aby zapewnić ich wła-

ściwe wspomaganie procesu zdobywania kompetencji kluczowych i założonych efektów uczenia się. 
k) współpracować z personelem projektu i dyrekcją szkoły. 
l) wykonywać inne bieżące zadania niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. 

 

Zamówienie zostało podzielone na 12 części. 

 

WYMAGANIA OGÓLNE DO CZĘŚCI 1: Praca na stanowisku Metodyka w Szkole Podstawowej w Dębe Małe, zgodnie z tabelą nr 1: 
Tabela nr 1: 

Lp. Ilość w projekcie 

1.  Beneficjenci Ostateczni - uczniowie 15 osób* 

2.  Beneficjenci Ostateczni - nauczyciele 3 osoby* 

3.  Zajęcia dla uczniów 246 godzin lekcyjnych* 

4.  Szkolenia dla nauczycieli 48 godziny lekcyjne* 

5.  Miesięczny wymiar zaangażowania Metodyka 4 godziny zegarowe x 12 miesięcy, razem 48h 

* szacowana ilość 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DO CZĘŚCI 2: Praca na stanowisku Metodyka w Zespole Szkół w Latowiczu, zgodnie z tabelą nr 2.: 
Tabela nr 2: 

Lp. Ilość w projekcie 

1.  Beneficjenci Ostateczni - uczniowie 60 osób* 

2.  Beneficjenci Ostateczni - nauczyciele 7 osób* 

3.  Zajęcia dla uczniów 792 godzin lekcyjnych* 

4.  Szkolenia dla nauczycieli 48 godziny lekcyjne* 

5.  Miesięczny wymiar zaangażowania Metodyka 14 godzin zegarowych x 12 miesięcy, razem 168h 

* szacowana ilość 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DO CZĘŚCI 3: Praca na stanowisku Metodyka w Zespole Szkół w Wielgolesie, zgodnie z tabelą nr 3.: 
Tabela nr 3: 

Lp. Ilość w projekcie 

1.  Beneficjenci Ostateczni - uczniowie 75 osób* 

2.  Beneficjenci Ostateczni - nauczyciele 10 osób* 

3.  Zajęcia dla uczniów 792 godzin lekcyjnych* 

4.  Szkolenia dla nauczycieli 48 godziny lekcyjne* 

5.  Miesięczny wymiar zaangażowania Metodyka 12 godzin zegarowych x 12 miesięcy, razem 144h 

* szacowana ilość 
 

WYMAGANIA OGÓLNE DO CZĘŚCI 4: Praca na stanowisku Metodyka w Gimnazjum w Siennicy, zgodnie z tabelą nr 4.: 
Tabela nr 4: 

Lp. Ilość w projekcie 

1.  Beneficjenci Ostateczni - uczniowie 25 osób* 
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Lp. Ilość w projekcie 

2.  Beneficjenci Ostateczni - nauczyciele 10 osób* 

3.  Zajęcia dla uczniów 261 godziny lekcyjne* 

4.  Szkolenia dla nauczycieli 48 godziny lekcyjne* 

5.  Miesięczny wymiar zaangażowania Metodyka 8 godzin zegarowych x 12 miesięcy, razem 96h 

* szacowana ilość 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DO CZĘŚCI 5: Praca na stanowisku Metodyka w Szkole Podstawowej w Siennicy, zgodnie z tabelą nr 5.: 
Tabela nr 5: 

Lp. Ilość w projekcie 

1.  Beneficjenci Ostateczni - uczniowie 45 osób* 

2.  Beneficjenci Ostateczni - nauczyciele 15 osób* 

3.  Zajęcia dla uczniów 945 godziny lekcyjne* 

4.  Szkolenia dla nauczycieli 48 godziny lekcyjne* 

5.  Miesięczny wymiar zaangażowania Metodyka 14 godzin zegarowych x 12 miesięcy, razem 168h 

* szacowana ilość 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DO CZĘŚCI 6: Praca na stanowisku Metodyka w Szkole Podstawowej w Starogrodzie, zgodnie z tabelą nr 
6.: 
Tabela nr 6: 

Lp. Ilość w projekcie 

1.  Beneficjenci Ostateczni - uczniowie 25 osób* 

2.  Beneficjenci Ostateczni - nauczyciele 5 osób* 

3.  Zajęcia dla uczniów 321 godziny lekcyjne* 

4.  Szkolenia dla nauczycieli 48 godziny lekcyjne* 

5.  Miesięczny wymiar zaangażowania Metodyka 8 godzin zegarowych x 12 miesięcy, razem 96h 

* szacowana ilość 
 

WYMAGANIA OGÓLNE DO CZĘŚCI 7: Praca na stanowisku Metodyka w Zespole Szkół w Żakowie, zgodnie z tabelą nr 7.: 
Tabela nr 7: 

Lp. Ilość w projekcie 

1.  Beneficjenci Ostateczni - uczniowie 35 osób* 

2.  Beneficjenci Ostateczni - nauczyciele 5 osób* 

3.  Zajęcia dla uczniów 456 godziny lekcyjne* 

4.  Szkolenia dla nauczycieli 48 godziny lekcyjne* 

5.  Miesięczny wymiar zaangażowania Metodyka 12 godzin zegarowych x 12 miesięcy, razem 144h 

* szacowana ilość 
 

WYMAGANIA OGÓLNE DO CZĘŚCI 8: Praca na stanowisku Metodyka w Szkole Podstawowej w Grzebowilku, zgodnie z tabelą nr 
8.: 
Tabela nr 8: 

Lp. Ilość w projekcie 

1.  Beneficjenci Ostateczni - uczniowie 20 osób* 

2.  Beneficjenci Ostateczni - nauczyciele 5 osób* 

3.  Zajęcia dla uczniów 201 godziny lekcyjne* 

4.  Szkolenia dla nauczycieli 48 godziny lekcyjne* 

5.  Miesięczny wymiar zaangażowania Metodyka 8 godzin zegarowych x 12 miesięcy, razem 96h 

* szacowana ilość 
 

WYMAGANIA OGÓLNE DO CZĘŚCI 9: Praca na stanowisku Metodyka w Gimnazjum w Mrozach, zgodnie z tabelą nr 9.: 
Tabela nr 9: 

Lp. Ilość w projekcie 

1.  Beneficjenci Ostateczni - uczniowie 50 osób* 
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Lp. Ilość w projekcie 

2.  Beneficjenci Ostateczni - nauczyciele 10 osób* 

3.  Zajęcia dla uczniów 702 godziny lekcyjne* 

4.  Szkolenia dla nauczycieli 48 godziny lekcyjne* 

5.  Miesięczny wymiar zaangażowania Metodyka 10 godzin zegarowych x 12 miesięcy, razem 120h 

* szacowana ilość 
 

WYMAGANIA OGÓLNE DO CZĘŚCI 10: Praca na stanowisku Metodyka w Szkole Podstawowej w Grodzisku, zgodnie z tabelą nr 
10.: 
Tabela nr 10: 

Lp. Ilość w projekcie 

1.  Beneficjenci Ostateczni - uczniowie 30 osób* 

2.  Beneficjenci Ostateczni - nauczyciele 5 osób* 

3.  Zajęcia dla uczniów 321 godziny lekcyjne* 

4.  Szkolenia dla nauczycieli 48 godziny lekcyjne* 

5.  Miesięczny wymiar zaangażowania Metodyka 5 godzin zegarowych x 12 miesięcy, razem 60h  

* szacowana ilość 
 

WYMAGANIA OGÓLNE DO CZĘŚCI 11: Praca na stanowisku Metodyka w Szkole Podstawowej w Mrozach, zgodnie z tabelą nr 11.: 
Tabela nr 11: 

Lp. Ilość w projekcie 

1.  Beneficjenci Ostateczni - uczniowie 80 osób* 

2.  Beneficjenci Ostateczni - nauczyciele 10 osób* 

3.  Zajęcia dla uczniów 1203 godziny lekcyjne* 

4.  Szkolenia dla nauczycieli 48 godziny lekcyjne* 

5.  Miesięczny wymiar zaangażowania Metodyka 15 godzin zegarowych x 12 miesięcy, razem 180h 

* szacowana ilość 
 

WYMAGANIA OGÓLNE DO CZĘŚCI 12: Praca na stanowisku Metodyka w Zespole Szkół w Jeruzalu, zgodnie z tabelą nr 12.: 
Tabela nr 12: 

Lp. Ilość w projekcie 

1.  Beneficjenci Ostateczni - uczniowie 40 osób* 

2.  Beneficjenci Ostateczni - nauczyciele 5 osób* 

3.  Zajęcia dla uczniów 702 godziny lekcyjne* 

4.  Szkolenia dla nauczycieli 48 godziny lekcyjne* 

5.  Miesięczny wymiar zaangażowania Metodyka 10 godzin zegarowych x 12 miesięcy, razem 120h 

* szacowana ilość 
 

III. MIEJSCE realizacji zmówienia: województwo mazowieckie, powiat miński:  
1. Gmina Latowicz: Zespół Szkół w Latowiczu (szkoła podstawowa i gimnazjum), Zespół Szkół w Wielgolesie (szko-

ła podstawowa i gimnazjum), Szkoła Podstawowa w Dębem Małym. 
2. Gmina Siennica: Gimnazjum w Siennicy, Szkoła Podstawowa w Siennicy, Szkoła Podstawowa w Starogrodzie, 

Zespół Szkół w Żakowie (szkoła podstawowa i gimnazjum), Szkoła Podstawowa w Grzebowilku,  
3. Gmina Mrozy: Gimnazjum w Mrozach, Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Szkoła Podstawowa w Mrozach, Zespół 

Szkół w Jeruzalu. 

IV. TERMIN realizacji zamówienia: 19.09.2016 r. – 31.08.2017 r. 

V. RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Wykazanie łącznego wykształcenia i doświadczenia personelu realizującego usługę: 
a) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą: 

i. wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz  
ii. co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie pracy pedagogicznej w szkole podstawowej i/lub 

gimnajzlnych (w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert) 
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2. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty załączy wykaz osób, które będą 
brały udział w realizacji zamówienia. Żadna z wykazanych osób nie może być pracownikiem żadnej z gmin wymienionych 
w pkt. III. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości i terminowości pracy. 
4. Zamawiający dopuszcza również składanie ofert przez osoby fizyczne. 
5. Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitało-

we 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 przy-
gotowaniem 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 akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokre-

wieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

6. 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 określonych w pkt. V. 6II 
c) przedstawi nieprawdziwe informacje; 
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu; 
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi). 

7. 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 określony-mi przez Zamawiającego, w szcze-
gólności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (w uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytme-
tycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, doty-
czących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków wy-
konywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, 
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy oferta Wy-
konawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wyjaśnień. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostar-
czonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

8. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub  odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej. 
 

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY:  
1. Kryteria oceny 

a) Cena usługi- 80%, maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 80 pkt.  

Określenie ilości punktów jaką dany Wykonawca uzyska za ten element oceny przeprowadzone zostanie wg na-

stępującego wzoru: 
 

Ilość punktów= 
Najniższa cena w postępowaniu 

x 80 
Cena Wykonawcy 

 

W przypadku podmiotu prowadzącego działalnośc gospodarczą ocenie podlegać będzie cena netto łącznie, a w 

przypadku osób fizycznych koszt całkowity oferty cenowej. 

  

b) Doświadczenie 

Kryterium doświadczenia oceniane będzie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę 
dotyczącego doświadczenia Wykonawcy (lub wskazanej przez niego osoby) w zakresie stażu pracy w szkole 
podstawowej i/lub gimnajzlnych: 
a) 2 lata – 0 pkt 

b) 3 – 5 lat – 5 pkt 

c) 6 – 10 lat – 10 pkt 

d) 11 – 15 lat – 15 pkt 

e) 16 i więcej – 20 pkt. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 20 pkt. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających 
spełnienie kryterium. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty na wezwanie Zamawiającego. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą ilość punktów. 
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VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 
1. Nazwa i adres Wykonawcy; 
2. Oferta należy przygotować zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania stanowiącego jednocześnie Za-

łącznik nr 1 oraz załącznikiem nr 2 – Wykazem osób; 
3. Termin złożenia oferty: do 12.09.2016 września 2016 roku, do końca dnia (przy czym oferty składane osobiście lub 

za pomocą poczty muszą być złożone w godzinach funkcjonowania Zamawiającego, tj. od godz.9.00 do godz. 17.00).  
Ofertę należy złożyć elektronicznie przesyłając na adres mailowy: projekty@malyinzynier.pl, za pośrednictwem 
poczty, lub osobiście składając w biurze projektu: Mały Inżynier Ewa Bednarek, ul. Kulczyńskiego 8a, 02-777 War-
szawa, do dnia 12.09.2016 r. do godziny 17:00.  
 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  
1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone i upublicznione: 

a) w biurze projektu,  
b) na stronie internetowej www.malyinzynier.pl. 

2. Postępowanie o udzielanie zamówienia jest prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale 6.5.3. Szczególne wa-

runki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokumentu „Wytyczne w za-

kresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-

duszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (wersja z dnia 10.04.2015) . 

3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Elżbieta Bednarek, tel. 794 273 586,  
e-mail: projekty@malyinzynier.pl. 

4. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje na piśmie wszystkie podmioty biorące udział w postępowaniu. 

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.malyinzynier.pl. 

 
 

IX. DODATKOWE WYMAGANIA: 
1. Wykonawca po ewentualnym złożeniu zamówienia zobowiąże się do udostępnienia dokumentów związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia Instytucjom Kontrolnym, w tym Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

X. UWAGI KOŃCOWE: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, do momentu wyboru 

ofert.  
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
3. W związku z faktem, że Zamawiający rozpoczął realizację Projektu na własne ryzyko, tj. przed podpisaniem umowy 

o dofinansowanie Projektu, Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku zawarcia umowy z 
Wykonawcą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do jej wypowiedzenia do dnia 30.10.2016r, o każdym cza-
sie z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie skuteczne będzie w przypadku przekazania 
go pocztą (decyduje data odbioru) lub pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy (decyduje data wysłania wiado-
mości). W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie za zajęcia zrealizowane w ter-
minie do rozwiązania umowy. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upły-
wem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
8. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych nego-

cjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 
9. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 
10. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia 

z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 
11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumen-

tów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i meryto-
ryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wyko-
nawcę dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert. 
14. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamó-

wień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z 
wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz możliwość udzielenia 
takiego zamówienia została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z Wykonawcą.  

mailto:projekty@malyinzynier.pl
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15. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego 
zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert. Wy-
konawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 

16. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 8.09.2016 roku, do godz. 16.00. 
 

  


