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Warszawa, 26.06.2020 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CAL/PiD/AKS/2020 
 
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, z siedzibą w Warszawie 04-386, ul. Paca 40, 
zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa 
trenerska polegająca na przeprowadzeniu warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych dla grupy 
uczestników projektu „Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Projekt realizowany jest przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy, Stowarzyszeniem Na Rzecz 
Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ z Kielc, Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA z Kielc. 
Projekt skierowany jest do 210 osób (115 K, 95 M) w tym osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie 
gminy Kielce. Celem Projektu jest zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej (PAL) z 
wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji i metody Organizacji Społeczności Lokalnej (OSL) dla 
mieszkańców bloków socjalnych oraz zindywidualizowane programy rozwoju i pracy socjalnej z klientami 
pomocy społecznej prowadzące do nabycia kompetencji i podniesienia kwalifikacji zawodowych ułatwiając im 
powrót na rynek pracy.  
 

I. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie Zasady Konkurencyjności, przez Zamawiającego 

niebędącego zamawiającym w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych, oraz zgodnie z Wytycznymi  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 
II. Określenie przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa trenerska polegająca na przeprowadzeniu warsztatów Akademii 
Kompetencji Społecznych dla grupy 10 uczestników projektu „Planowanie i działanie - integracja społeczno-
zawodowa społeczności Kielc”. 

2. Celem Warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych będzie nabycie, przywrócenie oraz wzmocnienie 
kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Warsztaty pozwolą na 
zwiększenie poczucia sprawczości, pomogą otworzyć talenty, zalety, zainteresowania, mocne strony. 

3. Akademia Kompetencji Społecznych obejmuje swym zakresem sześć 2-dniowych warsztatów: 
3.1. warsztaty „Arteterapia”, których celem będzie pobudzenie kreatywności i wzmocnienie pewności 

siebie uczestników, 
3.2. warsztaty „Autorefleksja”, związane z poradnictwem psychospołecznym o charakterze edukacyjnym, 

m.in. edukacja na temat emocjonalnego aspektu funkcjonowania człowieka, 
3.3. warsztaty „Ja w grupie”, na których rozwijane będą silne strony relacji w grupie, relacje w rodzinie, 

relacje z najbliższym otoczeniem, 
3.4. warsztaty „Ja w społeczności”, poświęcone głównie kształtowaniu umiejętności poznania i 

wykorzystania zasobów środowiska lokalnego, budowaniu więzi, relacji społecznych, komunikacji, 
zasady animacji, aktywności społecznej, działaniom wolontariackim, 

3.5. warsztaty „Moje sąsiedztwo”, na których uczestnicy dowiedzą się: jak tworzyć grupy sąsiedzkie, jak 
współpracować, jak zorganizować spotkanie sąsiedzkie, na czym polegają działania samopomocowe; 
etc. 

3.6. warsztaty „Wydarzenia społecznościowe”, mówiące o zasadach przygotowywania i realizacji wydarzeń 
sąsiedzkich. 
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4. Usługa trenerska będzie polegała w szczególności na: 
4.1. Moderowaniu rozwoju grupy szkoleniowej w trakcie trwania warsztatów, monitorowanie rozwoju 

grupy szkoleniowej, monitorowanie wzrostu poziomu samoświadomości i wiedzy w grupie, a także 
ewaluowanie procesu edukacyjnego (obserwacja, informacja zwrotna od uczestników). 

4.2. Wspieranie procesu edukacyjnego i grupowego oraz wykorzystanie zróżnicowanego doświadczenia i 
opinii uczestników jako bazy konstruktywnej i twórczej współpracy. 

4.3. Budowanie płaszczyzny komunikacji i integracji pomiędzy uczestnikami szkoleń w trakcie prowadzenia 
szkolenia oraz służenie wsparciem merytorycznym i doradczym. 

5. Obowiązkiem Wykonawcy realizującego Usługę trenerską będzie:  
5.1. pozostawanie w kontakcie z Zamawiającym i wyznaczonych przez niego osób celem bieżącego 

omawiania sesji szkoleniowej i spraw związanych z procesem edukacyjnym oraz wszelkich spraw 
mających znaczenie. 

5.2. po zakończeniu warsztatu, przesłanie do Zamawiającego, i wyznaczonych przez niego osób, 
opracowane dokumenty sprawozdawcze, w tym refleksje dotyczące przebiegu warsztatów w ciągu 5 
dni kalendarzowych od ich zakończenia. Refleksje będą przekazywane trenerom prowadzącym kolejne 
warsztaty oraz innym osobom wskazanym przez Zamawiającego celem odpowiedniego planowania i 
prowadzenia przez nich działań. 

6. Warsztaty określone w pkt II.3. będą realizowane zgodnie z następującym harmonogramem: 
6.1. CZĘŚĆ I zamówienia – warsztaty „Arteterapia” w dniach: 10-11 lipca 2020 r.  
6.2. CZĘŚĆ II zamówienia - warsztaty „Autorefleksja” w dniach: 24-25 lipca 2020 r. 
6.3. CZĘŚĆ III zamówienia - warsztaty „Ja w grupie” w dniach: 07-08 sierpnia 2020 r. 
6.4. CZĘŚĆ IV zamówienia - warsztaty „Ja w społeczności” w dniach: 21-22 sierpnia 2020 r.  
6.5. CZĘŚĆ V zamówienia - warsztaty „Moje sąsiedztwo” w dniach: 04-05 września 2020 r. 
6.6. CZĘŚĆ VI zamówienia - warsztaty „Wydarzenia społecznościowe” w dniach: 18-19 września 2020 r. 

7. Zamawiający zastrzega, iż powyższy harmonogram realizacji może ulec zmianie. 
8. Każdy z warsztatów trwać będzie łącznie 16 godzin (jedna godzina dydaktyczna - 45 minut) 
9. Warsztaty dla uczestników projektu prowadzone będą przez jednego trenera. 
10. Planowany okres realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.10.2020 r., z zastrzeżeniem, że termin ten może 

ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
11. Warsztaty realizowane będą na terenie województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

miasta Kielce, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia realizacji części przedmiotu zamówienia w ramach 

podwykonawstwa. 
13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85320000-8 usługi społeczne. 

 
III. Informacja o możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych 
1. Oferta wariantowa Wykonawcy zostanie odrzucona. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Oferta wariantowa Wykonawcy zostanie odrzucona. 

 
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału 
w postępowaniu: 

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 

Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu 
ofertowym. 

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 
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Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu 
ofertowym. 

1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. 
Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu 
ofertowym. 

1.4. Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym. 
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje (lub będzie dysponował 
na etapie realizacji zamówienia), co najmniej: 
a) trzema trenerami, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi, 
co najmniej: 
• wykształcenie wyższe, 
• kurs trenerski i/lub pedagogiczny kurs kwalifikacyjny i/lub studia podyplomowe z zakresu 
edukacji dorosłych, 
• którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali samodzielnie 
co najmniej 200 godzin zajęć prowadzonych metodami aktywnymi  z obszaru pomocy i integracji społecznej. 
b) co najmniej jednym trenerem spośród trenerów wskazanych w ppkt 1.4 lit. a) niniejszego zapytania 

ofertowego, który ukończył kurs arteterapii w wymiarze minimum 100 h; 
c) co najmniej jednym trenerem spośród trenerów wskazanych w ppkt 1.4 lit. a) niniejszego zapytania 
ofertowego, który posiada wykształcenie wyższe na kierunku psychologia. 
Weryfikacja spełnienia warunku: na postawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu 
ofertowym oraz dołączonych do oferty następujących dokumentów: 
• wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (zgodnego ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), 
• doświadczenia osób, które będą realizowały zamówienie (zgodnego ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), 
• dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego, ukończenia kursu 

trenerskiego i/lub pedagogicznego i/lub studia podyplomowe z zakresu edukacji dorosłych, 
• potwierdzających należyte przeprowadzenie co najmniej 200 godzin zajęć prowadzonych metodami 

aktywnymi dotyczących tematyki z obszaru pomocy i integracji społecznej (referencje, zaświadczenia, 
rekomendacje, protokoły odbioru, etc.). 

1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia 
Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu 
ofertowym. 

1.6. Nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 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. 

Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia o braku powiązań osobowych 
i kapitałowych Wykonawcy złożonego na załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w formule: spełnia/nie spełnia. 
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V. Kryteria oceny ofert wraz ze wskazaniem ich wagi oraz sposób przyznawania punktacji za spełnienie 
danego kryterium oceny ofert 

1. Ocenie punktowej w ramach kryteriów oceny ofert zostaną poddane wyłącznie oferty spełniające 
wymagania formalne, tj. oferty nieodrzucone oraz oferty wykonawców niewykluczonych z udziału 
w postępowaniu. 

2. Przy dokonywaniu oceny ofert zamawiający będzie stosował następujące kryteria: 

Kryterium Waga 

Cena (C) 40% 

Staż szkoleniowy Trenerów (S) 30% 

Doświadczenie Trenerów (D) 30% 

 
3. Zasady oceny kryterium "Cena”. 

3.1. W kryterium „Cena” badana oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 
3.2. W kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: 

C = CMIN/CO *40 pkt * 100% 
Gdzie: 
C – liczba punktów za kryterium cena 
CO – cena brutto oferty 
CMIN – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

3.3. Do obliczenia punktacji w ramach kryterium „Cena” zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto 
wskazaną przez wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym). 

3.4. Liczba punktów w kryterium oceny ofert będzie przyznawana z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

4. Zasady oceny kryterium „Staż szkoleniowy Trenerów (S)” 
4.1. Zamawiający w kryterium „Staż szkoleniowy Trenerów” oceni staż maksymalnie sześciu trenerów 

wskazanych przez Wykonawcę w pierwszych sześciu pozycjach wykazu osób, które będą uczestniczyć      
w realizacji zamówienia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) 

   i spełniających warunki, o których mowa w rozdziale IV pkt. 1.4 niniejszego zapytania. 
4.2. W kryterium „Staż szkoleniowy Trenerów” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 

 następującego wzoru: 

S =  
𝐒𝟏+𝐒𝟐+𝐒𝟑+𝐒𝟒+⋯𝐒𝐧

𝐧
 

gdzie:  
 S – oznacza ilość punktów jaką otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „Staż szkoleniowy Trenerów” 
 S1,S2,S3S4,Sn – oznacza ilość punktów otrzymanych przez każdego ocenianego Trenera wg punktacji 

wskazanej  punkcie 4.3. niniejszego rozdziału. 
 n – oznacza ilość Trenerów podlegających ocenie 
4.3. Każdy z trenerów o których mowa w punkcie 4.1. niniejszego rozdziału za staż szkoleniowy otrzyma 

 następującą ilość punktów: 
  a) do 2 lat – 5 pkt, 
  b) ponad 2 lata do 3 lat – 10 pkt, 
  c) ponad 3 lata do 4 lat – 20 pkt, 
  d) ponad 4 lata do 5 lat – 30 pkt. 
4.4. Liczba punktów w kryterium „Staż szkoleniowy Trenerów” będzie przyznawana z dokładnością do dwóch  

 miejsc po przecinku. 
      

5.  Zasady oceny kryterium „Doświadczenie Trenerów”. 
5.1. Zamawiający w kryterium „Doświadczenie Trenerów” oceni doświadczenie maksymalnie sześciu 

Trenerów wskazanych przez Wykonawcę w pierwszych sześciu pozycjach wykazu osób, które będą 
uczestniczyć w realizacji zamówienia (zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania 
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ofertowego) oraz doświadczenia osób, które będą realizowały zamówienie (zgodnego ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) i spełniających warunki, o których mowa 
w rozdziale IV pkt 1.4. niniejszego zapytania. 

5.2. W kryterium „Doświadczenie Trenerów” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 
następującego wzoru: 

D =
𝐃𝐨

𝐃 𝐦𝐚𝐱
 ∙100 ∙ 30% 

 
gdzie: 
D − oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „Doświadczenie 
Trenerów" 
Do − oznacza średnią ilość godzin szkoleniowych oferty ocenianej 
D max − oznacza najwyższą średnią ilość godzin szkoleniowych spośród ocenianych ofert 

5.3. Średnia ilość godzin szkoleniowych dla każdej oferty zostanie wyliczona na podstawie poniższego wzoru: 
 

Do =
𝐃𝟏+𝐃𝟐+𝐃𝟑+𝐃𝟒………𝐃𝐧

𝐧
 

 
gdzie: 
Do − oznacza średnią ilość godzin szkoleniowych rozpatrywanej oferty 
D1,D2,D3,D4,Dn − oznacza łączną ilość godzin szkoleniowych wykazanych przez każdego 
ocenianego Trenera 
𝑛 − oznacza ilość trenerów podlegających ocenie 

5.4.  Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie Trenerów” będzie przyznawana z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 

6.  Ostateczna ocena punktowa oferty 
6.1.  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny oferty wskazanych 

w rozdziale V pkt 2 zapytania ofertowego, tzn. tę, która uzyskała największą ostateczną liczbę punktów 
(OK), która będzie stanowiła sumę ilości punktów uzyskanych w kryterium „Cena” (C), oraz ilości 
punktów uzyskanych w kryterium „Staż szkoleniowy Trenerów” (S), oraz ilość punktów uzyskanych 
w kryterium „Doświadczenie Trenerów” (D): 

OK = C + S + D 
6.2. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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VI. Termin realizacji umowy 

Umowa będzie realizowana w okresie od dnia jej podpisania do dnia 31.10.2020 r., zgodnie                                  
z harmonogramem opisanym w pkt. II.6, z zastrzeżeniem, że harmonogram może ulec zmianie, a termin 
realizacji może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od postępu realizacji projektu i potrzeb 
Zamawiającego. 

 
VII. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty 
1.Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na adres mailowy anitas@cal.org.pl w terminie do dnia 03.07.2020 r. 
do godz. 24.00 
2.Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
3.Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej (skan dokumentów sporządzonych 
pisemnie), czytelnie. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
4.   W przypadku, gdy ofertę składa (podpisuje i/lub parafuje) osoba upoważniona, do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo Wykonawcy, z którego będzie wynikało upoważnienie do dokonywania określonych 
czynności prawnych i faktycznych w imieniu Wykonawcy. 
5.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez danego Wykonawcę w odpowiedzi na niniejsze postępowanie. 
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 
nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
8. Oferty niekompletne, niepodpisane mogą zostać odrzucone przez Zamawiającego. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień 
złożonych ofert w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 
wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie muszą być doręczone Zamawiającemu e-mailem przed upływem terminu 
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być złożone tak jak oferta, 
a tytuł e-maila zawierać oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „ WYCOFANIE”. 
11. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w treści oferty po upływie terminu składania 
ofert. 
12. Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część: 

12.1.  W przypadku, gdy ofertę składa (podpisuje) osoba upoważniona niewskazana w dokumentach 
rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby do dokonywania czynności 
prawnych w imieniu Wykonawcy. 

12.2.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zgodny ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
b) wykaz doświadczenia osób, które będą realizowały zamówienie (dla każdego z trenerów osobny), 
zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

12.3.  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym wg załącznika nr 4 
do zapytania ofertowego. 

12.4.  Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia (świadczenie usług,  
dostawa towarów) RODO wg załącznika nr 1 do formularza oferty. 

VIII. Dodatkowe warunki dotyczące postępowania 
 
1. Sposób obliczenia ceny: 

1.1.  Podana w ofercie cena, musi być wyrażona w PLN. 
1.2.  Podana w ofercie cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 
1.3.  Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

mailto:anitas@cal.org.pl
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1.4.  Wskazana w ofercie cena obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 

1.5.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane na podstawie rzeczywiście 
zrealizowanego przedmiotu zamówienia. 
 

2. Kadra: 
2.1.  Wykonawca zgłosi do realizacji zamówienia co najmniej 3 trenerów i nie więcej niż 6 trenerów 

spełniających warunki udziału w postępowaniu. 
2.2.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, trenera 

na nową osobę spełniającą warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria wyboru wskazane w ofercie 
w stopniu nie mniejszym niż wymieniona osoba. Zmiana trenera wymaga zgody Zamawiającego 
i powinna być zgłoszona przez Wykonawcę pisemnym wnioskiem. Z tytułu zmiany trenera w zespole 
Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

2.3.  Wykonawca może zlecić realizację części przedmiotu zamówienia w ramach podwykonawstwa. 
 

3. Pytania i odpowiedzi: 
3.1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 
3.2.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

3.3.  Treść pytań, bez ujawniania źródła, oraz treść wyjaśnień będą publikowane w publikatorach, w których 
było opublikowane zapytanie ofertowe. 

3.4.  Jeśli udzielone wyjaśnienia w sposób istotny zmieniają treść zapytania ofertowego Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia zmian w przygotowywanych ofertach. 
 
4. Termin związania ofertą: 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
5. Informacja o wynikach postępowania: 

5.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, 
którzy przesłali oferty w wyznaczonym terminie, zawiadamiając jednocześnie wybranego Wykonawcę 
o złożeniu najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. 

5.2. Informacja o wyniku postępowania upubliczniona zostanie dodatkowo w taki sposób, w jaki zostało 
upublicznione zapytanie ofertowe, w tym co najmniej na portalu: „https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl”. 

 
6. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 

6.1.Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania w uzgodnieniu 
z Zamawiającym wzorów dokumentów, związanych z realizacją zamówienia, jeśli jest to konieczne. 
6.2.Przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą (jeśli nie żąda na etapie składania oferty) przedstawienia, w wyznaczonym terminie 
nie krótszym niż 2 dni, dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego, ukończenia 
kursu trenerskiego i/lub pedagogicznego i/lub studia podyplomowe z zakresu edukacji dorosłych i 
należytego przeprowadzenia co najmniej 200 godzin zajęć prowadzonych metodami aktywnymi 
dotyczących tematyki z obszaru pomocy i integracji społecznej (zaświadczenia, rekomendacje, protokoły 
odbioru, etc.) osób wskazanych w Wykazie osób, dołączonym do oferty. 
 

7. Inne: 
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7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru wykonawcy i bez 
podawania przyczyny. W takim przypadku wykonawcom nie przysługują roszczenia związane z udziałem 
w postępowaniu, w tym związane z kosztami przygotowania i złożenia oferty. 

7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji w zakresie ceny jednostkowej, z Wykonawcą, którego 
oferta uzyskała najwyższą punktację w kryterium oceny ofert w przypadku, gdy zaoferowana w ofercie 
cena jednostkowa jest wyższa od ceny jednostkowej zawartej w budżecie projektu. 

7.3. Wykonawca zobowiązany jest oznakować wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, według 
wytycznych Zamawiającego. 
 

IX. Istotne zmiany umowy 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany umowy w następujących przypadkach: 
1. W przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu – w zakresie, w jakim umowa o udzielenie 

zamówienia będzie musiała być dostosowana do zmienionej umowy o dofinansowanie projektu. 
2. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie – w zakresie zmniejszenia maksymalnej liczby 

uczestników. 
3. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów – w zakresie, w jakim umowa o udzielenie 

zamówienia będzie musiała być dostosowana do zmieniających się przepisów. 
4. W przypadku całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia – w zakresie skrócenia okresu, na jaki została 

zawarta umowa. 
5. W przypadku zmiany terminu realizowania (wydłużenia)umowy o dofinansowanie projektu – w zakresie 

przedłużenia terminu realizacji Umowy, pod warunkiem, że zmiana ta nie wpłynie na wysokość 
wynagrodzenia wykonawcy. 
 

X. Wyłączenia z udziału w postępowaniu 
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 

określony przez IZ w wytycznych programowych, 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

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

XI. Odrzucenie oferty.  
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach: 
1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu (nie potwierdził spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu). 
2. Treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego. 
3. Oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną. 
4. Jeśli zaoferowana cena jednostkowa brutto przekroczy wartość wskazaną budżecie projektu, 

z zastrzeżeniami zawartymi w zapytaniu ofertowym. 
5. W innych przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym. 

 
XII Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami. 
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1. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w tym do udzielania wyjaśnień, co do treści 
zapytania ofertowego jest: Anita Sochacka-Melon, e-mail: anitas@cal.org.pl 

 
XIII Załączniki do zapytania ofertowego: 
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 
2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 
3. Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia osób, które będą realizowały zamówienie. 
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 
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