ReadyToWork - projekt doskonalenia kompetencji studentów
Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
Nr projektu WND-POWR.03.01.00-00-K385/16-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/WMiI/RTW/ZW1 z dnia 8.02.2017
w ramach projektu „ReadyToWork - projekt doskonalenia kompetencji studentów
Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”, WND-POWR.03.01.00-00-K385/16-01

Projekt realizowany od 1 listopada 2016 r. do 30.09.2019 r. jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

I.

ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Wieniawskiego 1, 61712
Poznań; NIP: 7770006350

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

III.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego (Wydział Matematyki i
Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań z dopiskiem
ReadyToWork), albo przesłać na adres email: ReadyToWork@wmi.amu.edu.pl, na formularzu Wzór oferty
załącznik 1 wraz z pozostałymi załącznikami w terminie: do dnia 15.02.2017 roku godz. 23:59. Oferty złożone
po tym terminie nie będą rozpatrywane.

IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów kompetencji komunikacyjnych (ZW1) rozwijających
kompetencje dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.
Szkolenia mają obejmować następujące elementy:
 komunikacja i współpraca w grupie,
 nawyki skutecznego działania (proaktywność, automotywacja, zarządzanie sobą w czasie),
 radzenie sobie ze stresem,
 autoprezentacja.
Uczestnikami projektu będą studenci studiów I stopnia (2 i 3 rok) i II stopnia, studiujący na kierunkach:
Matematyka, Informatyka oraz Nauczanie Matematyki i Informatyki. W szkoleniach należy przewidzieć udział
osób niepełnosprawnych.
Liczba godzin szkoleń: 13 szkoleń grup 12 osobowych po 15 godzin, łącznie 195 godzin.
Termin realizacji: luty 2017 r. – maj 2017 r. (dokładne terminy i godziny zajęć będą ustalane w porozumieniu
z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeniesienia do 5 szkoleń na miesiące późniejsze
- jednak nie później niż do końca roku 2017.
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Miejsce prowadzenia szkoleń: budynek Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, ul. Umultowska 87, Poznań.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
 opracowanie harmonogramu warsztatów,
 opracowanie materiałów szkoleniowych,
 przekazanie Zleceniodawcy wykorzystywanych w trakcie warsztatów materiałów w terminie 7 dni
przed datą przeprowadzonego szkolenia.
 opracowanie i przeprowadzenie na każdej grupie szkoleniowej ankiet ex-ante i ex-post (przed
rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć) oraz ocena wyników ankiet mająca na celu udokumentowanie
wzrostu kompetencji uczestników szkolenia w zakresie przedmiotu zamówienia.
 dostarczenie do Biura projektu pełnej dokumentacji związanej z odbytym szkoleniem składającej się
z: list obecności na każdych zajęciach, wypełnionych przez studentów ankiet ex-ante i ex-post,
protokołem z analizą wyników ex-ante i ex-post, dokumentacją fotograficzną z odbytych zajęć (w
postaci cyfrowej), protokołu odbioru i rachunku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poszerzenia
listy składanych dokumentów.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV): 80570000-0- Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia.
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane, zgodnie
z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
2. Wykonawca nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub
instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku
pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
3. Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w zakresie
przeprowadzonego szkolenia.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
do wykonania zamówienia w szczególności:
1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
trener wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) wykształcenie wyższe
Opis weryfikacji spełniania warunku: CV trenera wskazanego załączone do oferty wraz z kopią
dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
b) są w stanie wykazać minimalne doświadczenie w postaci realizacji w okresie ostatnich sześciu lat
przed upływem terminu składania oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, min. 10 szkoleń w danej tematyce dla co najmniej 10 os. każde (trwające min. 8 h
szkoleniowych) (doświadczenie należy wykazać w załączniku nr 1). Zamawiający zastrzega sobie
prawo weryfikacji jakości wykonanych usług poprzez wezwanie do przedstawienia referencji,
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2.

3.
VI.

protokołów odbioru usług lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających ich należyte
wykonanie.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Wykonawca przedłoży wraz z ofertą uzupełniony i podpisany
załącznik nr 1 dokumentujący doświadczenie Wykonawcy.
Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
gwarantującym wykonanie zamówienia.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 3)
Przedstawią przykładowy program szkolenia, na które Wykonawca składa ofertę.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Przykładowy program szkolenia załączony do oferty.

INFORMACJE O WYKLUCZENIU
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są 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 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 udziałów lub co najmniej 10% akcji,
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.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

VII.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Szkolenia realizowane będą od lutego 2017 r. do maja 2017 r.
Rezerwacja przez Zamawiającego terminu realizacji usługi będzie zgłaszana Wykonawcy sukcesywnie,
odpowiednio pod zrekrutowane grupy, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym
szkoleniem.

VIII.

DODATKOWE POSTANOWIENIA
Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN), a płatności odbędą się na zasadach szczegółowo
określonych w umowie.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. W ofercie należy podać w złotych polskich cenę brutto (z należnym podatkiem VAT) za koszt
przeprowadzenia szkolenia za 1 godzinę zajęć.
6. Szkolenia są współfinansowane w 13,1134% z budżetu państwa i w 86,8866% ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tym samym są ustawowo zwolnione z
podatku VAT. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury za usługę zwolnioną z podatku VAT
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7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
IX.

(kwota netto=kwota brutto), z wyłączeniem Wykonawców posiadających indywidualną interpretację
podatkową wydaną w ich indywidualnej sprawie przez właściwy organ podatkowy.
Wykonawca proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą powstać
w ramach realizacji usługi. Zamawiający nie będzie refundował Wykonawcy zwiększonych kosztów
wykonania zamówienia.
Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę rachunku, w
terminie wskazanym w ofercie od dnia doręczenia Zamawiającemu rachunku, z takim zastrzeżeniem,
że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie
realizacji przedmiotu danego zamówienia.
Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianom oraz okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania umowy.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli
uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za
rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę
w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.

OCENA OFERTY
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria:
1. Cena – waga: 50% (maks. 50 pkt.)
2. Projekty wspófinansowane przez EFS realizowanych na uczelniach wyższych w ostatnich 5 latach,
w ramach których oferent prowadził szkolenia w zakresie przedmiotu zamówienia - waga: 35%
(maks. 35 pkt.)
3. Liczba godzin szkoleń wykonanych przez oferenta w ramach projektów finansowanych przez EFS
realizowanych na uczelniach wyższych w zakresie przedmiotu zamówienia w ostatnich 5 latach waga: 5% (maks. 5 pkt.)
4. Doświadczenie oferenta w realizacji szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia w ostatnich 5 latach
- waga: 5% (maks. 5 pkt.)
5. Elastyczność w zakresie zmiany terminu szkolenia - waga: 5% (maks. 5 pkt.)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane
będą punktowo. Każda z części będzie oceniania oddzielnie, wg poniższych kryteriów. W trakcie oceny ofert,
kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według
następujących zasad:
Nr
kryterium
1

Wzór
Cena brutto oferty (maks. 50 pkt.)
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Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 50 pkt.
Projekty współfinansowane przez EFS realizowane na uczelniach wyższych w
ostatnich 5 latach (od 2011 r.), w ramach których oferent prowadził szkolenia w
przedmiocie zamówienia

2

Liczba punktów = ( Lof/Lmax ) * 100 * waga
gdzie:
- Lmax - najwyższa liczba projektów EFS spośród złożonych ofert
- Lof - liczba projektów EFS podana w ofercie
Liczba projektów EFS będzie weryfikowana i punktowana na podstawie
informacji przedstawionych w załączniku nr 1.
Ten sam projekt realizowany na jednej Uczelni niezależnie od liczby lat, w
których był realizowany, będzie traktowany jako jeden.

Liczba godzin szkoleń wykonanych przez oferenta w ramach projektów
finansowanych przez EFS realizowanych w ostatnich 5 latach (od 2011 roku)
na uczelniach wyższych w zakresie przedmiotu zamówienia (maks. 5 pkt.)

3

Liczba punktów = ( Lof/Lmax ) * 100 * waga
gdzie:
- Lmax – najwyższa łączna liczba godzin szkoleń w ramach projektów EFS spośród
złożonych ofert ograniczona do liczby 500.
- Lof - liczba godzin podana w ofercie
Liczba godzin szkoleń wykonanych w ramach projektów EFS będzie
weryfikowana i punktowana na podstawie informacji przedstawionych w
załączniku nr 1.

Doświadczenie oferenta w realizacji szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia
w ostatnich 5 latach (maks. 5 pkt.)

4

Liczba punktów = liczba punktów uzyskanych przez Oferenta na podstawie
dostarczonych informacji * 100 * waga
Po 1 punkcie zostanie przyznane za każdy rok, w którym oferent prowadził
szkolenia w przedmiocie zamówienia. Maksymalna ilość punktów: 5.
Doświadczenie będzie weryfikowane i punktowane na podstawie informacji
przedstawionych w załączniku nr 1.
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Elastyczność w zakresie zmian terminu szkolenia (maks. 5 pkt.)
Liczba punktów = ( Emin /Eof ) * 100 * waga

5

gdzie:
- Emin - najmniejsza liczba dni kalendarzowych (pełne dni) przed szkoleniem, w
której dopuszcza się zmianę terminu jego realizacji (nie dłuższa niż 7 dni
kalendarzowych)
- Eof - liczba dni w ofercie
Im mniejsza liczba dni przed szkoleniem (pełne dni), w której dopuszczalna jest
zmiana terminu szkolenia, tym większa liczba punktów (nie dłuższa niż 7 dni
kalendarzowych)
Elastyczność będzie weryfikowana i punktowana na podstawie deklaracji
złożonej w załączniku nr 1.

X.

OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
 jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w
załącznikach).
3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
4. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym
osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do
udokumentowania.

XI.

WYNIK POSTĘPOWANIA

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów.
2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
4. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku gdyby Wykonawca,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy
z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których oferowana wartość wynagrodzenia
przekracza wartość przyjętą w budżecie projektu.
6. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą liczbę punktów za złożoną ofertę.
7. Informacja o wyniku postepowania zostanie umieszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru
Wykonawcy na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
XII.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
1.
2.
3.
4.

XIII.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji szkolenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji (bez konsekwencji finansowych) z realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości zamówienia. Powodem mogą być wprowadzone
zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik do 2
do zapytania ofertowego,
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o posiadanym potencjale.
4. CV dokumentujące doświadczenie zawodowe trenera wraz z dyplomem ukończenia szkoły wyższej,
5. Program szkolenia, na który Wykonawca złożył ofertę.
Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. Jednocześnie
niedostarczenie lub niepodpisanie któregoś z załączników skutkuje odrzuceniem oferty.
Odrzucone zostaną również oferty, które będą zawierały niekompletne dane w załącznikach, Zamawiający nie
przewiduje procedury uzupełniającej, tj. wzywania Wykonawców do złożenia uzupełnień danych.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
XIV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

3.
4.

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania
wyboru oferty lub unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Wykonawcom
nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z
któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych
przysługujących im roszczeń.
Załączniki do zapytania ofertowego stanowią jego integralną część. Załączniki nie mogą zostać zmienione.
Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu, akceptuje tym samym treść wszystkich załączników.
Nadto, Zamawiający oświadcza, że treść załączników jest nienegocjowana.
W ramach składania wniosku o płatność oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej
instytucji publicznej.
Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie maksymalnego łącznego
zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i
FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych
podmiotów, nie przekracza 276 godz. miesięcznie.
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5.

W przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w wymaganej ilości godz.
(zgodnie z zawartą umową) Zamawiający przewiduje karę umowną proporcjonalną do wysokości
niezrealizowanego zamówienia.
6. Za każde naruszenie harmonogramu Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości wynagrodzenia,
które przysługiwałoby Wykonawcy, który realizowałby zamówienie zgodnie z harmonogramem w danym
dniu.
7. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 0,5% wysokości zamówienia za każdy dzień - w
przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz
bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań
Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu,
zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w
dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w
przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez
Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, realizacji zamówienia niezgodnie z przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych
wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na
uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
10. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wyboru oferty i
ogłoszenia wyników oraz realizacji projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
XV.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru
wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia publicznego określonego w
umowie zawartej w wykonawcę w następstwie niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia
uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
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