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Rzeszów 31.07.2020 r.  
 

Zapytanie ofertowe nr 2/2020 z dnia 31.07.2020 r. 
 
Zamawiający: 
Izabela Łajs prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  
Akademia Zdrowia Izabela Łajs,  
Biuro Projektu „Spirala do sukcesu”,  
35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 5 
tel. 17 853 25 89 | e-mail: rzeszow@akademia-zdrowia.pl 
 
 
 
W związku z realizacją projektu  „Spirala do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
Akademia Zdrowia Izabela Łajs zaprasza do złożenia ofert podmioty zainteresowane: 
 

Dostawą materiałów zużywalnych niezbędnych w kształceniu praktycznym w ramach kursu 
przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjera dla 14 Uczestników/Uczestniczek  

projektu „Spirala do sukcesu” 
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia u min. 80% spośród 64 osób (39 K i 
25 M) młodych, w tym 3 osób (2K, 1M) z niepełnosprawnością,  w wieku 18-291 lat zamieszkujących w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego2 na terenie województwa podkarpackiego, należących do 
następujących grup: 
- osoby bierne zawodowo, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Osoby z kategorii 
NEET); 
- osoby ubogie pracujące; 
- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych. 
 

I.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  
Niniejsze postępowanie 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” Rozdział 6. Wspólne 
warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, Podrozdział 6.5. Zamówienia udzielane w ramach 
projektów, Sekcja 6.5.2 Zasada konkurencyjności.   
 

 
1 Wiek Uczestników/Uczestniczek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Kwalifikować się 
będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału  ukończyły 18 rok życia, ale także osoby, które na dzień udzielania pierwszej formy wsparcia 
nie ukończyły 29 roku życia.  
2 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art.25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu. 
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych niezbędnych w kształceniu praktycznym w 
ramach kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer dla 14 
Uczestników/Uczestniczek  projektu „Spirala do sukcesu” według następującej specyfikacji: 

 
Nazwa Ilość 

(szt.) 
szampon do włosów przetłuszczających się Milk Shake bądź równoważny - 1 l 8 
szampon do włosów cienkich Milk Shake bądź równoważny - 1l 8 
szampon zakwaszający Milk Shake bądź równoważny -1l 8 
szampon do włosów farbowanych Milk Shake bądź równoważny-1l 8 
szampon z jedwabiem Milk Shake bądź równoważny-1l 8 
szampon oczyszczający do włosów Milk Shake bądź równoważny-1l 8 
maska do włosów wygładzająca Milk Shake bądź równoważna - 0,5 l 6 
maska do włosów z jedwabiem Milk Shake bądź równoważna - 0,5 l 6 
maska do włosów farbowanych Milk Shake bądź równoważny - 0,5 l 6 
utleniacz 3% - 1 l 6 
utleniacz 9%-1l 6 
utleniacz 6% - 1l 6 
rozjaśniacz do włosów ( niebieski proszek)- 1kg 8 
farby do włosów ( cała paleta kolorów wraz z wzornikiem) Milk Shake bądź równoważne) 150 
spinki wsuwki czarne pakowane po 10 100 
spinki wsuwki złote pakowane po 10 100 
klipsy sekcyjne ( pakowane po 10 sztuk) 3 
kokówki pakowane pojedynczo 10 
małe gumki do koków/warkoczyków ( pakowane po 100 sztuk) 10 
peleryny foliowe 50 sztuk w opakowaniu 10 
ręcznik włókninowy perforowany 70 cm/50 cm 100 sztuk 8 
rękawiczki jednorazowe rozm.M 10 
rękawiczki jednorazowe rozm.L 10 
rękawiczki jednorazowe rozm.S 10 
 
 
Kursy zostaną przeprowadzone w okresie  sierpień 2020 – wrzesień 2020 z zastrzeżeniem, że termin ten 
może ulec zmianie (termin realizacji zadania może ulec wydłużeniu/skróceniu). Zleceniodawca zastrzega 
sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i 
niezawinionych przez Zleceniodawcę (których nie można było przewidzieć). Ze względu na potrzeby 
uczestników projektu. Zamawiający zastrzega również, że liczba uczestników może ulec zmianie, o czym 
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Wykonawca/Wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani.  
 
 
Zamawiający informuje również, iż w przypadku trwania stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 i odgórnego 
zaostrzenia obostrzeń sanitarnych z tym związanych szkolenie prowadzone będzie on-line, o ile Uczestnicy 
Projektu będą w stanie uczestniczyć w takiej formie wsparcia. 
 
Termin realizacji zamówienia:  
Od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 30.09.2020 r. 
 
III. Kod CPV 
Wspólny Słownik Zamówień  (CPV) 33711600-3 – preparaty i artykuły do włosów; 
 
IV. Oferty częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne rodzaje dostaw objęte 
zapytaniem ofertowym. 
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) złożą ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
wraz z opisem przedmiotu zamówienia,  

2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  
4) akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści 

zapytania,  
5) nie są powiązani osobowo lub kapitałowych z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 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.  

 
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów niespełniających wymaganych warunków udziału. 
 
 

1. Warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 
zamówienia  
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej 
zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. Opis weryfikacji spełniania warunku: Zamawiający nie 
stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku, 
nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez 
zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. Wykonawcy niespełniający ww. warunku udziału w postępowaniu 
zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
 

2. Warunek braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 

Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym lub Partnerem 
Zamawiającego kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym oraz Partnerem Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz Partnera Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego oraz Partnera 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 co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 
został określony przez IZ PO;  
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. 
 
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy w przedmiocie 
ww. powiązań, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający dokona oceny 
spełnienia warunku poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. Wykonawcy powiązani z 
Zamawiającym oraz Partnerem Zamawiającego kapitałowo lub osobowo zostaną wykluczeni z udziału w 
postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

III. PRZYGOTOWANIE OFERTY  
1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć:  

1) formularz ofertowy – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  
2) oświadczenie Wykonawcy – zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego,  
3) oświadczenie dot. powiązań osobowych lub kapitałowych – zgodne z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,  
4) inne dokumenty, o ile konieczność ich złożenia wynika z zapytania ofertowego.  

2. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.  
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  
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6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  
7. Formularz ofertowy oraz oświadczenia wskazane w pkt. 1 pkt. 1) – 4) muszą zostać złożone w 

oryginale i być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG)lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu do 
reprezentowania Wykonawcy .  

8. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język 
polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający 
nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.  

9. Jeżeli ww. dokumentów nie podpisuje osobiście Wykonawca będący osobą fizyczną, a upoważnienie 
do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS 
lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do 
podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ww. dokumenty powinny zostać podpisane przez Wykonawcę 
lub osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z 
właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku 
Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do 
reprezentowania Wykonawcy.  

10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom złożonych ofert (w tym załączonych do oferty dokumentów,  
oświadczeń) po zakończeniu postępowania. Dokumenty te stanowią dokumentację projektową. 

11. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że rezygnacja przez Wykonawcę z realizacji zamówienia po 
dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy do realizacji zamówienia, może stanowić  
podstawę roszczeń Zamawiającego z tytułu szkód poniesionych przez Zamawiającego, powstałych  
w związku z rezygnacją Wykonawcy z realizacji zamówienia. 

12. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane 
i składane na koszt Wykonawców. 

 
 

VI. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. W przypadku składania oferty osobiście, pocztą termin wyznaczono na 10.08.2020 r. do godziny  
16.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Biura Projektu).  

2. Ofertę można składać: 
1) osobiście lub za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych  na adres Biura Projektu 

„Spirala do sukcesu” Akademia Zdrowia Izabela Łajs, 35-025 Rzeszów,  
ul. Jagiellońska 5, Biuro Projektu czynne w dni powszednie w godz. 08.00 – 16.00; 

Ofertę Wykonawca umieszcza w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność 
jej treści z dopiskiem „Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 2/2020  w ramach projektu „Spirala do 
sukcesu”. Nie otwierać do dnia 10.08.2020 r. do godz. 16.00.”   

 

VI. OSOBA DO KONTAKTU 
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Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Magdalena Łoza, tel. 17 853 25 09 , e-mail: rzeszow@akademia-
zdrowia.pl 
 

VII. OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ FORMALNYCH OFERT   

 
1. Zamawiający dokona oceny czy oferta spełnia wymagania formalne określone w zapytaniu ofertowym, 

w szczególności czy została sporządzona prawidłowo, w tym czy wszystkie wymagane dokumenty 
zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Ocena 
zostanie dokonana w formule spełnia – nie spełnia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

3. Na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, Zamawiający zweryfikuje, czy Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale IV zapytania ofertowego. Brak 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub warunku braku powiązań 
kapitałowych lub osobowych, skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.  

4. Brak wykazania przez Wykonawcę (w szczególności w wyniku niezłożenia odpowiednich 
dokumentów) lub niemożność ustalenia przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę dokumentów, spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, warunku 
dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych, brak złożenia oświadczeń lub dokumentów 
mających wpływ na treść oferty lub na kryteria oceny ofert lub złożenie oferty zawierającej omyłki 
rachunkowe lub pisarskie niemające charakteru oczywistych omyłek, skutkować będzie odrzuceniem 
oferty, bez wezwania Wykonawcy do uzupełnienia/poprawy dokumentów/złożenia wyjaśnień.  

5. Oferta odrzucona, w tym także oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, nie 
podlega dalszej ocenie w kryteriach oceny ofert wskazanych w zapytaniu ofertowym. Z tytułu 
odrzucenia oferty przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

 
 
X. Kryteria oceny  

1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert – oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt:  
1) Cena (maksymalnie 100 pkt.),  

 
 

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:  
 

1) Kryterium „cena” – poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za wskazaną w 
formularzu ofertowym cenę w skali 1 - 100, obliczone wg wzoru: C = Cmin. / Cof. x 100, gdzie: 

 
a) Cmin. – oznacza cenę brutto oferty zawierającej najniższą cenę  
b) Cof. – oznacza cenę brutto oferty ocenianej  

 
Cena powinna zostać wyrażona w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia 
prowadzone będą w złotych polskich. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi 
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podatkami i obciążeniami,  w tym podatkiem VAT (jeżeli dotyczy) . Cena musi zawierać wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy zamówienia do miejsca prowadzenia szkolenia. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie 
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie ceny brutto za całość zamówienia. 
 
Zamawiający przed dokonaniem oceny ofert odrzuci oferty zawierające rażąco niską cenę. Oferta zawierająca 
rażąco niską cenę to oferta, która jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen brutto za zamówienie 
wszystkich podlegających rozpatrzeniu ofert, a w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty – to oferta nie 
odrzucona, która zawiera cenę brutto za szkolenie niższą o 30% od wartości szacunkowej zamówienia. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  
 
Zamawiający podpisze umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą którego oferta odpowiada wszystkim 
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i która uzyskała najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem 
poniższych postanowień.  Podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w siedzibie lub 
biurze projektu Zamawiającego.  O dacie i godzinie podpisania umowy, Wykonawca powiadomiony zostanie 
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.  
Brak stawienia się Wykonawcy wdacie i o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego traktowany będzie jak 
odstąpienie od podpisania umowy, a tym samym rezygnacja z realizacji zamówienia.  
 
W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający może 
podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
łączny bilans punktowy ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z niższą ceną jednostkową brutto za osobę. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty 
przedstawiają taki sam łączny bilans punktowy ceny. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia- w terminie określonym przez Zmawiającego- ofert dodatkowych, obejmujących całkowity 
koszt brutto. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
pierwotnie ofertach.   
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą 
liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, w przypadku gdy zaoferowana przez Wykonawcę cena przekracza 
kwotę przewidzianą przez Zamawiającego w budżecie projektu na realizację tego zadania, a nie jest możliwe 
zwiększenie kwoty założonej w budżecie. Jeżeli w wyniku negocjacji nie uda się uzyskać ceny mieszczącej się 
w zakresie wydatku kwalifikowanego  
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.  
W przypadku, gdy cena brutto zaoferowana przez kolejnego Wykonawcę przekracza kwotę przewidzianą 
przez Zamawiającego w budżecie projektu, procedura, o której mowa zostanie powtórzona. Jeżeli w wyniku 
negocjacji prowadzonych z kolejnym Wykonawcą nie uda się uzyskać ceny brutto mieszczącej się w zakresie 
wydatku kwalifikowalnego, Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie. 
 

VIII. INNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA   
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1. Zamawiający informuje, a Wykonawca składając ofertę akceptuje, że w umowie, jaka zostanie zawarta 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia, będą znajdowały się 
między innymi następujące zapisy: 

  
1) przewidujące karę umowną w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

w umowie – za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
umowy, w szczególności w razie:  

a) braku możliwości realizacji dostawy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i 
czasie, 

b) odmowy realizacji dostawy w terminie lub miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego 
bez uzasadnionej przyczyny, przy czym, o tym, czy przyczyna jest uzasadniona decyduje 
Zamawiający, 

2) w przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości produktów lub nieprawidłowości, Zamawiający 
uprawniony jest do wstrzymania, do czasu wyjaśnienia wątpliwości, wszystkich płatności na rzecz 
Wykonawcy związanych ze świadczeniem dostawy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu 
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego,  

3) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub w 
części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy lub odstąpienia od 
umowy w całości lub w części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 
karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie,  

4) w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody, Zamawiający jest 
uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych,  

5) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez 
Wykonawcę umowy, może doprowadzić do powstania po stronie Zamawiającego szkody w 
wysokości przekraczającej wartość umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w 
związku z zapisami umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z Instytucją 
Pośredniczącą, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 oraz innych dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego 
projektu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest 
do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego w pełnej wysokości, obejmującej 
zarówno rzeczywiste straty, jak i utracone korzyści,  

6) zastrzegające możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego za 2 – tygodniowym okresem 
wypowiedzenia; 

7) zastrzegające możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku:  
a) rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu,  
b) naruszenia przez Wykonawcę (lub przez osoby  zapewnionych przez Wykonawcę) 

postanowień umowy lub działania na szkodę Zamawiającego lub Uczestników Projektu. 
8) W razie rozwiązania umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za usługi 

należycie wykonane do dnia rozwiązania Umowy. Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie 
roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji i rozwiązania Umowy.  

9) Rozliczenie z Wykonawcą następowało będzie po dostawienie zamówienia. 
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10) Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku,  po weryfikacji przez 
Zamawiającego prawidłowości wykonania zamówienia. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest 
dostępność środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą, na rachunku 
bankowym Zamawiającego, służącym do dokonywania płatności w ramach przedmiotowego 
projektu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia 
spowodowane brakiem środków na rachunku bankowym Zamawiającego, przeznaczonym na 
dokonywanie płatności w ramach przedmiotowego projektu. W przypadku, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za 
opóźnienie w zapłacie.  

11) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  
a) okoliczności wynikających ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów, wytycznych, 

umowy o dofinansowanie i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych RPO WP 
2014 – 2020, mających wpływ na realizację umowy,  

b) zmiany okresu realizacji zamówienia, 
c) zmiany liczby osób objętych szkoleniem,   
d) zmiany terminu płatności,  
e) zmiany miejsca realizacji przeprowadzenia szkoleń  
f) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę firmy, zmianę adresu i/lub 

siedziby, zmianę formy prawnej itp.  
 

12) Warunki dokonania istotnych zmian umowy:  
a) wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 

dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez Strony, pod 
rygorem nieważności; 

b) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia drugiej 
Stronie pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy wraz z uzasadnieniem. 

 
 

IX. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu 

składania ofert.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez 

podania przyczyny bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawców. 
3. Wykonawcom nie przysługują żadne środki ochrony prawnej w myśl zapisów ustawy prawo zamówień 

publicznych. 
 

X. KLAUZULA INFORMACYJNA 
   
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(dalej: RODO) Zamawiający informuje: 
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1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Izabela Łajs prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą Akademia Zdrowia Izabela Łajs, z siedzibą w Justynowie (95-020)  
przy ul. Głównej 81. 

2) Przez Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować na adres wskazany w pkt. 1  

3) Nie jesteście Państwo profilowani.  
4) Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty 

świadczenia usług w postępowaniu nr 2/2020 prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności w 
ramach projektu „Spirala do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejski Fundusz 
Społeczny zgodnie z umową nr POWR.01.02.01-18-0107/19-00 z dnia 02.12.2019 r., ewentualne 
zawarcie przez Państwa umowy na świadczenie oferowanej usługi, a także przechowywanie na 
poczet kontroli Projektu oraz innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli 
skarbowych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wykonania 
umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. 
c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego 
finansowania projektu wynikającego z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

6) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania nr 2/2020 Państwa dane nie będą 
przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

7) Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym.  

8) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 
przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa, tj.  5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu „Spirala do sukcesu” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejski Fundusz Społeczny zgodnie z umową nr 
POWR.01.02.01-18-0107/19-00 z dnia 02.12.2019 r., ewentualne zawarcie przez Państwa umowy 
na świadczenie oferowanej usługi, a także przechowywanie na poczet kontroli Projektu oraz 
innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych. 

9) W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

10) Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:  
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,  
b) sprostowania danych,    
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  
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11) Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Pani / Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 
RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o 
którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

12) Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.  
 

   
XI.  ZAŁĄCZNIKI:  

 
Zał. 1 – Wzór formularza ofertowego  
Zał. 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu 
Zał. 3 - Oświadczenie dot. powiązań osobowych lub kapitałowych 
Zał. 4 – Wzór umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 


