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Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości 
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986 ze zm.), zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania 
zamówienia obejmującego wykonanie usługi: 

Pełnienie obowiązków Specjalisty do spraw zamówień publicznych przy 
realizacji projektu 

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w 
Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66. 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie ogłasza 
nabór ofert na pełnienie obowiązków Specjalisty do spraw zamówień publicznych przy 
realizacji projektu Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu w ramach Osi 
Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój 
dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020   

1. Nazwa i adres jednostki: 
Powiat Ciechanowski ul. 17-go Stycznia 7, 06 – 400 Ciechanów 

Jednostka realizująca: 
I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego 
ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów 

2. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie) w ramach 
projektu  Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu w ramach Osi 
Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i 
rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-
2020 

3. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: 

- obywatelstwo polskie, 
- wykształcenie wyższe, 
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych, 
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- kwalifikacje z prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 
- doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej - 
minimum 1 projekt. 

      4. Zakres zadań w projekcie: 
1) przygotowanie planu postępowań i przeprowadzenie postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego w ramach realizowanego projektu, w tym 
przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzonymi 
postępowaniami, tj. zapytań ofertowych, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, ogłoszeń, niezbędnej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, 
protokołów z przeprowadzonych postępowań oraz innych dokumentów 
związanych z postępowaniem, obsługa postępowań o zamówienie publiczne 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wytycznymi Instytucji 
dofinansowującej oraz wewnętrznymi regulacjami, 

2) współpraca z realizatorem Projektu i koordynatorem Projektu w sprawach 
związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań, 

3) sprawowanie kontroli formalno-prawnej nad prawidłowością dokumentów w 
postępowaniach o zamówienie publiczne, 

4) obsługa komisji przetargowych, 
5) analiza i weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie 

z ustawą Pzp oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy,  
6) realizowanie zapisów projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, 
7) przygotowanie i opisanie dokumentów zgodnie z wytycznymi Instytucji 

dofinansowującej, archiwizacja dokumentacji projektowej zgodnie z 
odpowiednimi wytycznymi, 

8) przygotowanie wykazu zawartych umów w ramach projektu. 

5. Wymagane dokumenty: 

- formularz ofertowy wg załącznika nr 1 wraz z CV i kserokopią dokumentów 
potwierdzających wykształcenie wyższe i posiadane kwalifikacje dot. Pzp., 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 2, 
- oświadczenie o spełnianiu warunków do złożenia oferty - wg załącznika nr 3, 
- zaakceptowany wzór umowy - wg załącznika nr 4, 
- wypełniony formularz wykazu wykonanych usług - wg załącznika nr 5 - minimum 1 
projekt,   
- dokumenty potwierdzające, że osoba składająca ofertę jest uprawniona do 
reprezentowania podmiotu, w imieniu którego działa (np. wypis CEIDG; wypis KRS – 
w przypadku gdy osoba składająca ofertę występuje w KRS jako uprawniona do 
reprezentowania podmiotu; KRS wraz z pełnomocnictwem w przypadku gdy osoba 
składająca ofertę nie jest wymieniona wśród osób uprawnionych do reprezentowania 
podmiotu),  jeśli dotyczy, 
- oświadczenie o niekaralności - wg załącznika nr 6 
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- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych - wg załącznika 
nr 7 
- oświadczenie o doświadczeniu w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia  
publicznego - min. 3 lata - wg załącznika nr 8 
- oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem - wg załącznika nr 9. 

6. Opis sposobu składania dokumentów: 

- pocztą e-mail na adres: sekretariat@krasiniak.pl  
- pocztą tradycyjną na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego, ul. 17 

Stycznia 66, 06-400 Ciechanów 
- osobiście w budynku I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego, ul. 17 Stycznia 
66, 06-400 Ciechanów w sekretariacie szkoły. 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 października 2019 r. do 
godz. 10:00 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Kryterium wyboru dla kandydatów spełniających wymagania: 
Cena - 100%, 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
www.krasiniak.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku I Liceum.  

                                                                                                                                       ZATWIERDZIŁ:
  

                                                                                                                             Dyrektor I LO 
                                                                                                         / - / 

 Marzanna Zmysłowska                                                                                                     

 
 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

dla uczestników postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawców oraz 
innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku  

z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej 
„RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonej do postępowania ofercie jest Dyrektor I 
Liceum Ogólnokształcącego, z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66, e-mail: sekretariat@krasiniak.pl 
, tel. 23 672 24 04 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/ Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
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Danych za pomocą adresu e-mail: sekretariat@krasiniak.pl lub tel. 23 672 24 04, lub pisemnie na adres siedziby 
administratora.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia 
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu, 
prowadzonym w trybie zapytania o cenę.  

4) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

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

8) Posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od 
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego), 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) 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. 

10) Zamawiający jednocześnie informuje o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15 i 
18rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Zamawiający informuje, iż w związku z art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych: 
1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji: 
a) mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 
b) mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia; 
c) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o  udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 
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Załącznik nr 1 
do Zapytania ofertowego 

………………………. 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa  

………….......…………………………………………….............…………………………… 

Siedziba  

……………………………………………………………………………………….………… 

Nr telefonu  

……………………………………..………………….….........……………………………… 

Nr faksu  

……………………………..………………………….....……………………….………….… 

Adres poczty elektronicznej  

………………………………………….……….............................………………………… 

NIP/PESEL   

………………………………………………………………….………………………….…… 

Nr REGON  

………………………… nie dotyczy …………………….……….………………………… 

 Dane dotyczące Zamawiającego: 

Beneficjent: Powiat Ciechanowski ul. 17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanów 

Jednostka realizująca:   
I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego 
ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów 
 
3. Zobowiązanie Wykonawcy:  
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.: Pełnienie obowiązków 
Specjalisty do spraw zamówień publicznych przy realizacji projektu „Kompetencje 
kluczowe drogą do sukcesu” za cenę ryczałtową brutto: ……………… zł 



 
„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WM 2014 – 2020 

Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu 
Działanie  10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży  

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna 
 

Powiat Ciechanowski 
I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego, ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów 

tel./fax: +48 23 672 24 04, e-mail: sekretariat@krasiniak.pl 

(słownie: …………………………………………………………………………………….) 
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się ze treścią zapytania ofertowego  oraz 
projektem umowy i akceptuje/my je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz 
otrzymałem/liśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania 
oferty. 
5. Oświadczam/y, iż uważam/y się za związanym/ch niniejszą ofertą przez 30 dni licząc 
od dnia otwarcia ofert. 
6. Do formularza ofertowego załączam/y: 

a)  CV i dokumentem potwierdzającym wykształcenie, 
b)  zaakceptowany wzór umowy - wg załącznika nr 4, 
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 2, 
d) oświadczenie o spełnianiu warunków do złożenia oferty - wg załącznika nr 3, 
e) wypełniony formularz wykazu wykonanych usług - wg załącznika nr 5 -  

minimum 1 projekt,   
f) dokumenty potwierdzające, że osoba składająca ofertę jest uprawniona do 

reprezentowania podmiotu, w imieniu którego działa (np. wypis CEIDG; wypis 
KRS – w przypadku gdy osoba składająca ofertę występuje w KRS jako 
uprawniona do reprezentowania podmiotu; KRS wraz z pełnomocnictwem w 
przypadku gdy osoba składająca ofertę nie jest wymieniona wśród osób 
uprawnionych do reprezentowania podmiotu),  jeśli dotyczy, 

g)  oświadczenie o niekaralności - wg załącznika nr 6, 
h)  oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wg 

załącznika nr 7, 
i)  oświadczenie o doświadczeniu w prowadzeniu postępowań o udzielenie 

zamówienia  publicznego – min. 3 lata - wg załącznika nr 8 
j) oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem - wg załącznika nr 9. 

7. Oświadczam/y, że wszystkie podane w ofercie informacje są prawdziwe. 

     

……………………………………………………………… 

/data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli 
                                                                           w imieniu Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego 

 

Wykonawca: 
………………………………………….……………… 
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez: 
……………………………… 
……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na usługę pn.: Pełnienie 
obowiązków Specjalisty do spraw zamówień publicznych przy realizacji projektu 
„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”.  
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania.  
 
 

……………………… , dnia ……………………………  
 
        

……………………………………… 
Podpisy osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 

do Zapytania ofertowego  

 

Wykonawca: 
………………………………………..… 
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)   
reprezentowany przez: 
………………………………………… 
……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do reprezentacji) 

  
 

Oświadczenie wykonawcy 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na 
wykonanie usługi pn.: Pełnienie obowiązków Specjalisty do spraw zamówień 
publicznych przy realizacji projektu Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu. 
  

oświadczam, co następuje: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w  zapytaniu ofertowym 
 
……………………, dnia ………………………….  
 
       ………………………………………… 

                                                                                   (podpis osób uprawnionych do składania  
                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
do Zapytania ofertowego  

 
UMOWA ZLECENIE NR  ………. 

 
Zawarta w dniu ………………………………………………………………. pomiędzy 
…………………………………………………………………………………..  
reprezentowaną  przez:  ……………………………………………………. 
zwaną dalej Zleceniodawcą 
a 
…………………………………………………………………………………… 
zwaną(ym) dalej Zleceniobiorcą. 
i łącznie zwanymi „stronami umowy”   
o następującej treści : 
 
 
Umowa jest następstwem dokonania wyboru oferty z dnia …………………… w 
prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego 
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 
1843 ze zm.). 

 
§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie, którego przedmiotem 
jest pełnienie obowiązków Specjalisty do spraw zamówień publicznych przy realizacji 
projektu Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu. Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
RPO WM 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 
2014-2020 
2. Do obowiązków Specjalisty do spraw zamówień publicznych projektu należy w 
szczególności: 

9) przygotowanie planu postępowań i przeprowadzenie postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego w ramach realizowanego projektu, w tym 
przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzonymi 
postępowaniami, tj. zapytań ofertowych, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, ogłoszeń, niezbędnej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, 
protokołów z przeprowadzonych postępowań oraz innych dokumentów 
związanych z postępowaniem, obsługa postępowań o zamówienie publiczne 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wytycznymi Instytucji 
dofinansowującej oraz wewnętrznymi regulacjami, 

10) współpraca z realizatorem Projektu i kierownikiem Projektu w sprawach 
związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań, 

11) sprawowanie kontroli formalno-prawnej nad prawidłowością dokumentów w 
postępowaniach o zamówienie publiczne, 
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12) obsługa komisji przetargowych, 
13) analiza i weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie 

z ustawą Pzp oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy,  
14) realizowanie zapisów projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, 
15) przygotowanie i opisanie dokumentów zgodnie z wytycznymi Instytucji 

dofinansowującej, archiwizacja dokumentacji projektowej zgodnie z 
odpowiednimi wytycznymi, 

16) przygotowanie wykazu zawartych umów w ramach projektu. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do pracy ramach projektu - 20 godzin miesięcznie. 
 

§ 2 
Termin realizacji umowy - od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r. 
 

§ 3 
1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia Zleceniobiorcy wynagrodzenia za 
całą usługę w wysokości ………… zł  brutto. (słownie: …………………………………).  
2. Kwota wynagrodzenia brutto zawiera wszystkie obowiązkowe pochodne leżące po 
stronie zarówno zleceniobiorcy jak i zleceniodawcy. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 płatne będzie przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę. 
4. Wynagrodzenie płatne będzie w równych ratach miesięcznych, po przedłożeniu 
rachunku od zleceniobiorcy. 
5. Całkowite rozliczenie usługi nastąpi  po zakończeniu świadczenia zlecenia.  
6. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatna będzie w terminach i w 
transzach uzależnionych od harmonogramu płatności i przekazywanych przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz w ramach posiadanych 
środków na rachunku środki pośrednie, jednak nie później niż w terminie 14 dni licząc 
od dnia otrzymania na rachunek bankowy środków przeznaczonych na 
dofinansowanie realizacji projektu. 
 

§ 4 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście. 

 
§ 5 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności do 
niewykorzystywania dla własnych celów lub celów osób trzecich i nie ujawniania 
osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących Zleceniodawcy oraz jego 
udziałowców, spółek zależnych od udziałowców, w tym informacji handlowych,  
klientów, struktury, cen, planów handlowych, polityki marketingowej i handlowej, 
wszelkich sprawozdań dotyczących powyższych podmiotów, asortymentu produktów i 
usług oraz innych informacji, których ujawnienie, bądź wykorzystanie mogłoby w 
jakikolwiek sposób naruszyć interes Zleceniodawcy (“Informacje Poufne”).  
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2. Ujawnienie Informacji Poufnych, z wyłączeniem ich ujawnienia pozostającego w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zleceniodawcy.  
 

§ 6 
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy z jego winy – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, 
2) za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Zleceniobiorca – w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 1, 
3) za zwłokę w wykonaniu opisanych w zapytaniu ofertowym czynności, które 
Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonać w określonym terminie, w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, za 
każdy dzień zwłoki, 
4) za wykonywanie umowy niezgodnie z zapytaniem ofertowym, w przypadkach 
nieujętych w pkt. 1) – 3), w wysokości 0,5% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za każdą niezgodność. 
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) do 4) mogą być potrącane z 
wynagrodzenia przysługującemu Zleceniobiorcy z tytułu wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy. 
3. Ustalone w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zleceniodawcę  odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody. 
4. Zleceniodawca  wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 
1 pkt. 1) do 4) z wynagrodzenia przysługującemu Zleceniobiorca z tytułu wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy. 
5. Ustalone w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zleceniodawcę odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody. 
 

§ 7 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Zleceniobiorca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia oraz zawierać musi uzasadnienie prawne i faktyczne. 
 

§ 8 
Zleceniodawca  może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 

1) rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu,  
2) gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z umowy, co do jakości lub terminowości, 
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3) groźby  utraty  bądź  konieczności  zwrotu  dofinansowania  przez  
Zamawiającego,  wynikłych  wskutek  zaniedbań Wykonawcy. 

 
§ 9 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
jej nieważności. 

 
§ 10 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane 
będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: jeden 
egzemplarz dla Zleceniobiorcy i trzy egzemplarze dla Zleceniodawcy. 
 
Załączniki: 
 

1. Zapytanie ofertowe 
2. Oferta Zleceniobiorcy 

 
 
        ZLECENIOBIORCA:                                                ZLECENIODAWCA: 
 
 
  . ……………………………..                    . ……………………………….. 
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Załącznik nr 5 
do Zapytania ofertowego  

 

Wykonawca: 
…………………………………..………… 
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)   
reprezentowany przez: 
……………………………………………… 
……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do reprezentacji) 
 
 

WYKAZ USŁUG 
 

Lp. 

Podmiot na 
rzecz którego 
wykonywano 
zamówienie 

Przedmiot zamówienia – 
tytuł projektu 

Wartość projektu 
Data wykonania 

- od - do 

1.  
 

  
 

 

2.  
 

 
  

3 
 

    

 
 
 
 
 
 

……......................................................... 
 Data i  podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy  
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Załącznik nr 6 
do Zapytania ofertowego  

 
 
 

Wykonawca: 
……………………………………….……… 
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez: 
………………………………… 
……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do reprezentacji) 
 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI 
 
 

Ja niżej podpisana/y ........................................................................................  

(imię i nazwisko) 

zamieszkała/y ..............................................................................................................  

(adres) 

 

świadoma/y odpowiedzialności karnej  

 

o ś w i a d c z a m, 

 

iż korzystam z pełni praw publicznych i nie byłam/em karana/y za przestępstwo 

popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). 

 
 
 

....................................................................                        ......................................... 
   (miejscowość, data)                                                   (czytelny podpis) 
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Załącznik nr 7 
do Zapytania ofertowego  

 
 
 

Wykonawca: 
……………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez: 
…………………………………………… 
……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do reprezentacji) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja niżej podpisana/y ................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

zamieszkała/y ..........................................................................................................  

(adres) 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 
związku z udziałem w projekcie „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X Edukacja 
dla rozwoju regionu Działanie  10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000 ze zm.)  
 
 
 
                                                                                                                                                                 
 

………………………………………… 

                                                                                   (podpis osób uprawnionych do składania  
                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 
do Zapytania ofertowego  

 
 
 

Wykonawca: 
………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………… 
……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do reprezentacji) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja niżej podpisana/y .................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

zamieszkała/y ...........................................................................................................  

(adres) 

oświadczam 
 
 
 
iż posiadam …………… *doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie 
zamówienia  publicznego. 
 
 
 
 
*Wpisać ile lat 
 
 

………………..……………………….………………… 

                                                                                        (podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 9 
do Zapytania ofertowego  

 

Wykonawca: 
…………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………….…… 
……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do reprezentacji) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM 
 
 
Ja niżej podpisana/y .........................................................................................  

(imię i nazwisko) 

zamieszkała/y …………………………………………………………………….......  

(adres) 

Oświadczam, że: 
a) nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji,   
c) nie  pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  
d) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa. 
 
 
 
 
 
           ………………………………………… 

                                                                                   (podpis osób uprawnionych do składania  
                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 


