Lublin, dn. 22.08.2022
Nr postępowania: 1/NK/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności
w ramach projektu „Nowoczesne Kompetencje – POWR.02.21.00-00-R101/21”realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału
ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający (Beneficjent):
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA MARCIN KUSIAK
Ul. Fryderyka Chopina 32/25, 20-023 Lublin
NIP: 7131183281 REGON: 060140830
stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy
na wykonanie usługi pn.: Przeprowadzenie rekrutacji Uczestników/Uczestniczek do projektu
„Nowoczesne Kompetencje” – POWR.02.21.00-00-R101/21 w ramach projektu „Nowoczesne
Kompetencje – POWR.02.21.00-00-R101/21”.

II.

INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt realizowany jest w partnerstwie:
1. Kamil Magoś – Lider (wnioskodawca), prowadzący działalność pod firmą K.A.M. FIT
Kamil Magoś, ul. Sasankowa 3/5, 20-537 Lublin;
NIP:946-250-64-83, Regon: 363 081 477
tel.: 506 827 360
adres e-mail: kamil.magos@protonmail.com
adres strony internetowej www.fortis.edu.pl
2. Partnerzy:
1) CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA MARCIN KUSIAK
Ul. Fryderyka Chopina 32/25, 20-023 Lublin
NIP: 7131183281 REGON: 060140830
2) PRACODAWCY ZIEMI LUBELSKIEJ
Ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
NIP: 9462346111 REGON: 432495470

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
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3. Projekt realizowany jest od: 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r. i jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego. Postępowanie o szacunkowej wartości
powyżej 50 000,00 zł prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi
postępowania w rozumieniu ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.),zwanej dalej: Ustawą PZP.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania podmiotu – CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA
MARCIN KUSIAK do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
IV. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rekrutacji Uczestników/Uczestniczek do projektu
„Nowoczesne Kompetencje” – POWR.02.21.00-00-R101/21 realizowanego w ramach w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału
ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.
Celem zamówienia jest wybór podmiotu/osoby, która przeprowadzi proces rekrutacji
Uczestników/Uczestniczek do projektu „Nowoczesne Kompetencje – POWR.02.21.00-00-R101/21”
zgodnie z wymogami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu.
Rekrutacja ma na celu zrekrutowanie i zakwalifikowanie do projektu 170 osób (90 kobiet i 80 mężczyzn)
zatrudnionych w minimum 80 przedsiębiorstwach MMŚP z terenu RP z sektora telekomunikacji, które
zostaną objęte usługami rozwojowymi w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds.
kompetencji.
KOD CPV: 79600000-0 Usługi rekrutacyjne
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1. Wykonawca zobowiąże się do przeprowadzenia rekrutacji Uczestników/Uczestniczek do udziału w
projekcie Nowoczesne Kompetencje – POWR.02.21.00-00-R101/21.
2. W ramach usługi rekrutacji do udziału w projekcie Wykonawca pozyska: 170 osób (90 kobiet i 80
mężczyzn) zatrudnionych w minimum 80 przedsiębiorstwach MMŚP z terenu RP sektora
telekomunikacji, które zostaną objęte usługami rozwojowymi w zakresie rekomendowanym przez
sektorowe rady ds. kompetencji.
3. Zamawiający, zgodnie z warunkami Projektu dopuszcza różne formy zatrudnienia osób
rekrutowanych tj.:
1) samozatrudnienie - prowadzenie działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność) lub
2) zatrudnienie u prowadzącego działalność gospodarczą lub
3) zatrudnienie w przedsiębiorstwie.
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V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4. Wykonawca obejmie rekrutacją osoby (Potencjalnych Uczestników projektu) spełniające, które
prowadzą działalność gospodarczą lub są zatrudnienie u prowadzącego działalność gospodarczą
lub są zatrudnienie u przedsiębiorcy, które to podmioty łącznie spełniają:
1) kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 zał. I do rozp. Komisji
(UE) nr 651/2014;
2) prowadzą działalność na terenie Polski;
3) prowadzą działalność w sektorze telekomunikacji w oparciu o wskazane kody Polskiej
Klasyfikacji Działalności:
J61.1 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
J61.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej;
J61.3 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
J61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
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6. Usługa rekrutacji polegać będzie na akcji informacyjnej oraz pozyskaniu wyżej wymienionych osób
oraz na prawidłowym wypełnieniu przez Uczestników i/lub Przedsiębiorców stosownej dokumentacji
rekrutacyjnej otrzymanej od Beneficjenta i Partnerów. Zrekrutowanie 1 osoby do projektu jest
równoznaczne z prawidłowym wypełnieniem dokumentacji rekrutacyjnej i spełnieniem powyższych
kryteriów udziału w projekcie. Akceptacja wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych oraz
zakwalifikowanie osoby do udziału w projekcie będzie równoważne z prawidłową realizacją usługi
dla 1 osoby.
7. Do zadań Wykonawcy (Rekrutera) będzie należało w szczególności:
1) pozyskiwanie Uczestników/Uczestniczek do udziału w projekcie
2) nadzór nad procesem promocji/rekrutacji/kwalifikowalności Uczestników/ Uczestniczek
3) obsługa Uczestników/ Uczestniczek zgłaszających chęć uczestnictwa w projekcie
4) wsparcie Uczestników/ Uczestniczek w zakresie obsługi Bazy Usług Rozwojowych (w
ramach Zamówienia, w razie takiej potrzeby po stronie rekrutowanych osób, Wykonawca
będzie udzielał im wsparcia w zakresie procesu rejestracji w Bazie),
5) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych (z wyłączeniem oceny merytorycznej) i
przekazywanie ich do Beneficjenta/Partnerów
6) współpraca z Beneficjentem i Partnerami projektu w zakresie prawidłowej rekrutacji
8. Wykonawca zobowiązuję się do informowania Uczestników, że projekt Nowoczesne Kompetencje –
POWR.02.21.00-00-R101/21 realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia (zgodnie z
obowiązującymi wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego wszelkich materiałów, które
otrzymują Uczestnicy, oraz dokumentów związanych z realizacją zamówienia, (jeżeli jest to możliwe).
9. Wykonawca zobowiązuję się do przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji przedmiotu
zamówienia przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji
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5. Uczestnikami projektu są osoby fizyczne bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio
korzystający z interwencji EFS (przeznaczone zostaną określone środki na rzecz konkretnej
osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika).

Europejskiej zestawienia wydatków, w których ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia
Projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa, o dacie
rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
10. POZOSTAŁE WARUNKI/ WYMOGI:
1) Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 – 2020.
2) Wszystkie dokumenty przekazywane Uczestnikom/ Uczestniczkom i Zamawiającemu muszą
być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
3) Usługa realizowana będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą przygotowaną na wzorach Zamawiającego.
4) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznej liczby osób
zrekrutowanych, które skorzystają z oferowanego w projekcie wsparcia.
5) Zamówienie musi być realizowane osobiście przez Wykonawcę lub przez osobę skierowaną
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wskazaną w załączonym do oferty wykazie osób
(sporządzonym wg. załącznika nr 4 do zapytania ofertowego). W sytuacji, gdy wybrany
wykonawca lub osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie byłaby w
stanie realizować zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do realizacji
zamówienia osobę o kompetencjach, wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszych niż osoby
wskazanej w ofercie. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie.
6) Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - UMOWY
Termin realizacji usługi: Rekrutacja będzie realizowana w trybie ciągłym od dnia podpisania umowy do
05.2023
Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu, w przypadku
niezrekrutowania pożądanej liczby Uczestników/Uczestniczek do udziału w projekcie.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
ICH SPEŁNIANIA

1) Uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) Wiedzy i doświadczenia
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niższej opisane warunki
dotyczące:
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1)
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Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą wykazu osób i ww. dokumentów lub złożą wykaz nieważny
lub niepotwierdzający spełniania warunku, zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone
przez nich oferty zostaną odrzucone.
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował w
sposób należyty co najmniej 1 usługę obejmującą czynności rekrutacji co najmniej 50 osób.
Przez 1 (jedną) usługę Zamawiający rozumie wykonanie usług w ramach 1 (jednej) umowy.
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) wykaz usług wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi te zostały wykonane zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do
zapytania (oświadczenie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę ) oraz
b) dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. dokumentów (wykazu i dowodów) lub złożą dokumenty
nieważne lub niepotwierdzające spełniania warunku, zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a
złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.
3) Potencjału technicznego
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
4) Osób zdolnych do wykonania zamówienia
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. dysponuje co najmniej jedną osobą* posiadają:
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 2 (dwu)letnie doświadczenie zawodowe obejmujące wykonywanie czynności z zakresu
rekrutacji i/lub obsługi zrekrutowanych osób, rozumiane jako co najmniej 24 miesięczne
zaangażowanie w wykonywaniu usług rekrutacji i/lub obsługi zrekrutowanych osób, w tym
przeprowadzenie w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert rekrutacji co
najmniej 50 osób.
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z formularzem
stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania (oświadczenie w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) oraz
b) CV, kserokopie dyplomów, certyfikatów dedykowanych do realizacji szkolenia referencje lub
inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w realizacji usług szkoleniowych, w
formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
*Uwaga
Jeśli Wykonawcą jest osoba fizyczna, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadająca wymagane powyżej wykształcenie i doświadczenie, to wówczas warunek dysponowania
taką osobą jest spełniony (wówczas Wykonawca wskazuje siebie w wykazie osób).

Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
VIII.

INFORMACJE O PODSTAWACH WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w
postępowaniu.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się:
1.1.
Wykonawcę który jest powiązany 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,
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.
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1.2 Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek ze wskazanych okoliczności:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
⎯ udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
⎯ handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
⎯ o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–
4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i
2054),
⎯ finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
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Wykonawca zobowiązany jest do podpisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie
podpiszą i nie złożą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez
nich oferty zostaną odrzucone.
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pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
⎯ o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
⎯ powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
⎯ przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
⎯ o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. a;
c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski
niezależnie od siebie;
f) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w lit c), chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 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;
g) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

1.3 Wykonawcę który podlega wykluczeniu na podstawie: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)1 oraz na podstawie art.
5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE
nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5762
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i
oświadczeń (Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą wskazanych dokumentów i oświadczeń
zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone):
1) Oświadczenia wykonawcy w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w pkt
1.2) lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. e) i lit. f) (w formie oryginału lub kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem).
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie pkt 1.2) lit. g) sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji (w formie oryginału lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem);
3) Oświadczenia wykonawcy w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w pkt
1.3 zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2
Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie
zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 %
należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
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3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów wskazanych powyżej w pkt 2. ppkt 2) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do
wszystkich przypadków wskazanych w niniejszym Zapytaniu, zastępuje się je odpowiednio w
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w
pkt 3.
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1. 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, w oryginale lub w formie kopii poświadczonej urzędowo.
2. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
3. Oferta musi zawierać następujące elementy:
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego,
3) Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę usług – Załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego wraz z dowodami należytego wykonania usług,
4) Wykaz osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami,
5) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punktach VII i VIII niniejszego Zapytania
ofertowego.
4. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty:
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IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim,
w sposób czytelny z podaniem ceny brutto przedstawionej w polskich złotych (PLN).
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie określonym w zapytaniu nie będą
podlegać ocenie przez Zamawiającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego na każdym
etapie bez podania przyczyny.

X. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert:
do dnia 31.08.2022 r., do godz. 15:00.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej, papierowej zgodnie ze wzorami stanowiącymi
załączniki do Zapytania ofertowego, osobiście, pocztą lub kurierem na adres:
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA MARCIN KUSIAK, ul. Fryderyka Chopina 32/25,
20-023 Lublin
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XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokonana oceny ofert i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższym:
Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto* – waga 60%,
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia** – 40%
* – ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;
** – ocenie będzie podlegała ilość osób zrekrutowanych wykazana przez Wykonawcę dla osoby
wskazanej w wykazie osób;
Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o ww. kryteria i przyznaną w toku oceny punktację, tj.
liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Lp = C + Dos gdzie:
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2. Oferta powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta w postepowaniu
pn.: Przeprowadzenie rekrutacji Uczestników/Uczestniczek do udziału w projekcie
Nowoczesne Kompetencje – POWR.02.21.00-00-R101/21
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Lp. - łączna liczba punktów przyznana ofercie
C. - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium cena
Dos. - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert, w zakresie każdego z kryteriów, zgodnie z następującymi wzorami i
zasadami:
kryterium Cena (C):
wzór C = (Cn / Co) x 100x 60%
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Cena
musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium, otrzyma maksymalnie 60 punktów.
kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (Dos)
Dos - Ilość punktów jaką wykonawca otrzyma za stopień spełnienia kryterium, będzie przyznana według
następujących zasad:
Ilość osób zrekrutowanych wykazana przez Wykonawcę dla osoby wskazanej w wykazie osób
(wskazanej w poz. 1. w załączonym do oferty wykazie osób sporządzonym wg. załącznika nr 4 do
niniejszego Zapytania), na wykonanie którego składana jest oferta w niniejszym postępowaniu. Łączna
liczba punktów w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” zostanie
przyznana według następującego wzoru:
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać łącznie
maksymalnie 100 pkt.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji, także cenowych w przypadku
złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu (jeśli przekracza ona
zarezerwowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie środki finansowe), z Wykonawcą którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia z Wykonawcą,
Zamawiający może przystąpić do negocjacji z Wykonawcami z kolejnych miejsc z listy rankingowej.
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Dos= (Dos of./ Dos max) x 40,
Dos of. oznacza wykazaną ilość osób zrekrutowanych z oferty badanej
Dos max. oznacza największą wykazaną ilość osób zrekrutowanych spośród złożonych ofert
Zamawiający dokona oceny kryterium na postawie informacji przedstawionych w załączonym do oferty
wykazie osób przygotowanych wg formularza stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie – 40 pkt.

W przypadku uzyskania identycznej, najwyższej łącznej liczby punktów przez większą liczbę
Wykonawców, Zamawiający wezwie ich do złożenia ofert dodatkowych, polegających na przedstawieniu
nowej, nie wyższej niż pierwotnie zaproponowana, propozycji cenowej.
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, pod warunkiem, że nie
upłynął termin związania ofertą.
XII. SPOSÓB WYBORU OFERTY

DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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XIII.
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1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca który nie zostanie wykluczony z
postępowania, którego oferta nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą łączną sumę
punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
2. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony, a
złożona przez niego oferta odrzucona.
3. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz w zakresie zgodności z
treścią niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2) Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
3) Oferta, która spełni wszystkie wymagania, oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów,
zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
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2.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej
oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl niezwłocznie po zakończeniu
procedury wyboru Wykonawcy oraz wysłana drogą mailową do wszystkich wykonawców,
którzy złożyli oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podania przyczyny.
W ramach składania wniosku o dofinansowanie lub wniosku o płatność oferty złożone w
ramach procedury mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji
publicznej.
Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zlecenie pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi z dołu na podstawie sporządzanej przez
Wykonawcę faktury VAT/rachunku, po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego
zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia oraz po przekazaniu Zamawiającemu
wszelkiej wymaganej dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego w załączniku
nr 3 i 4 doświadczenia poprzez wgląd w odpowiednią dokumentację tj. np. referencje,
potwierdzenia wykonania usługi lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają
doświadczenie, kwalifikacje i wykształcenie Wykonawcy.
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawcę, który zgodnie
z kryteriami wyboru złożył najkorzystniejszą ofertę - Zamawiający zwróci się z propozycją
podpisania umowy do kolejnego Wykonawcy, który zgodnie z oceną ofert złożył kolejną
najkorzystniejszą ofertę.
Postanowienia Zapytania ofertowego dotyczące negocjacji stosuje się wówczas
odpowiednio.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
w trakcie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy wszystkie
niezbędne dokumenty, potwierdzające, że spełniają oni wymogi określone w niniejszym
zapytaniu ofertowym a zaproponowana zmiana zostanie zaakceptowana przez
Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie
przedmiotu zamówienia a także za narażenie Zamawiającego na wszelkie ewentualne
szkody spowodowane w trakcie realizacji zamówienia.
W określonych przypadkach, które zostaną szczegółowo określone w umowie z
Wykonawcą, związanych z nienależytym wykonywaniem zadań w ramach zamówienia
lub złożenia fałszywych bądź stwierdzających nieprawdę dokumentów, Zamawiający
przewiduje możliwość nałożenia kar umownych na Wykonawcę na każdym etapie
realizacji zamówienia.
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14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy.
15. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy – w przypadku niewykonania umowy na rzecz Zamawiającego.
16. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – za
każdy przypadek niewykonania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z jej
postanowieniami oraz bez zachowania należytej staranności. Kara może zostać
zmniejszona przez Zamawiającego w zależności od wagi uchybienia przy realizacji
umowy.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości
faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania
Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego
w związku z przygotowaniem szkolenia I egzaminu w innym terminie.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w przypadku poważnego naruszenia przez Wykonawcę warunków
podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego zmiany osób
wykonujących czynności, lub w przypadku 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.
19. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do:
a) rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi, realizacji przedmiotu
umowy,
b) prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w okresie trwania umowy;
c) przekazywania dokumentacji sprawozdawczej z wykonanych działań wraz
z wystawieniem faktury VAT/rachunku;
20. Zamawiający informując o uzasadnionych powodach niedokonania w niniejszym
postępowaniu podziału zamówienia na części i niedopuszczenia składania ofert częściowych
wskazuje:
1). Wartość niniejszego zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do
implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby
zwiększyć konkurencję, należy w szczególności zachęcać instytucje zamawiające do dzielenia
dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w
rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a
dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających
dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE);
2). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednego rodzaju, jednolitych i powiązanych ze
sobą usług, dotyczących przeprowadzenia rekrutacji uczestników do jednego projektu;
3). Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane jest względami technicznymi,
organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział
zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty
wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw;

4). Zamawiający realizując projekt prowadzi także odrębne postępowania na wykonanie usług;
5). Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek
rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę
autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie
podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.
XIV.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeżeli zmianie ulegną stosowne
Wytyczne mające zastosowanie do Projektu.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od
Zamawiającego, w tym w szczególności związanych z epidemiami, pandemniami.
c) zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie
finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności),
d) przebiegu i wyników rekrutacji, przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji lub zmiany
wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia ilości grupy docelowej uczestników projektu, co spowoduje zmianę zakresu usługi będącej przedmiotem
zamówienia, w szczególności zwiększenia albo zmniejszenia liczby osób
rekrutowanych i/lub termin realizacji.
1.

OSOBA WYZNACZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW W SPRAWIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

2.

3.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest:
Marcin Kusiak
adres e-mail: biuro@omega-lublin.eu
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących przedmiotu
zamówienia oraz procedury pod warunkiem złożenia ich przez bazę konkurencyjności lub
drogą mailową na wskazany powyżej adres e-mail w terminie do 3 dni przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający złożone zapytania wraz z odpowiedzią zamieści w Bazie konkurencyjności
oraz przekaże drogą mailową w odpowiedzi na zadane pytanie w terminie 2 dni przed
upływem terminu składania ofert.

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIE OFERTOWEGO
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 – Wykaz usług/ doświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 – Wykaz osób
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Załącznik nr 5 – Informacja RODO

