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Jaworzno, 16.01.2016 r. 

 

 

C.M.T. Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275, zwana dalej Zamawiającym 

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na realizację zadania pn.: 

„Zapewnienie noclegów, wyżywienia oraz sal konferencyjnych podczas wyjazdowych 

warsztatów umiejętności społecznych pn. Milowy krok w dorosłość” 

 

 

1. Informacje ogólne o projekcie: 

1) Postępowanie realizowane jest w ramach projektu: 

„Wyjdźmy z domu, razem pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

niepełnosprawnych z terenu powiatu mikołowskiego”, realizowany w ramach osi 

priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla 

poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2) Krótki opis projektu: Celem głównym Projektu jest przełamanie barier uniemożliwiających 

integrację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami i zaproponowanie 

nowatorskich form wsparcia oraz udzielenie pomocy uczestnikom/czkom projektu  

w kształtowaniu kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych. 

3) Grupa docelowa: 100 osób niepełnosprawnych, w tym 45 mężczyzn i 55 kobiet,  

w wieku 15-34 lata, niepełnosprawne w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,  

w tym również z autyzmem. 

4) Czas trwania projektu: 01.09.2016r. – 14.09.2018r. – realizacja zadania objętego 

niniejszym zaproszeniem: 11.06 – 07.08.2017 r.  

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 (dalej: Wytyczne). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegów, wyżywienia oraz sal 

konferencyjnych podczas wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pod nazwą 

„Milowy krok w dorosłość” dla 100 osób niepełnosprawnych. Warsztaty odbędą się w 

trzech turach, trwających po 14 dni, dla osób niepełnosprawnych w ilości: 33 – dwie tury 

oraz 34 – jedna tura.  

Łączna maksymalna ilość uczestników warsztatów: 100, przy czym liczba ta winna być 

powiększona o opiekunów oraz trenerów w liczbie 6 osób na każdą turę, co łącznie daje 

na dwie tury maksymalnie 39 osób oraz na jedną 40 osób.  
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Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz sal 

konferencyjnych.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zaproszenia.  

 

2) CPV: 55270000-3.  

 

4. Miejsce i termin wykonania zamówienia: 

1) Miejsce: nadmorska miejscowość atrakcyjna turystycznie w Polsce. Lokalizacje 

preferowane przez Zamawiającego:  województwo pomorskie oraz zachodniopomorskie.  

2) Termin wykonania zamówienia: 11.06.2017r.–07.08.2017r.  

Wymagane terminy organizacji warsztatów: 11.06.2017r.–25.06.2017r., 02.07.2017 r.–

16.07.2017 r. oraz 24.07.2017r. – 07.08.2017r. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, 

aby tury warsztatów trwały jednocześnie, tj. w tym samym terminie. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spełniania tych warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki: 

1) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres 

działalności jest krótszy, w tym okresie – w sposób prawidłowy wykonali należycie  

co najmniej jedną usługę obejmującą zakwaterowanie oraz wyżywienie osób 

niepełnosprawnych ruchowo i/lub umysłowo o wartości co najmniej 50.000,00 PLN brutto 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę usługi, której wartość jest w walucie innej niż 

PLN, Zamawiający dokona jej przeliczenia według kursu Narodowego Banku Polskiego  

z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.  

2) Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – tj. nie są osobowo lub kapitałowo 

powiązani 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. 

Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 

dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia, złożone w niniejszym 

postępowaniu metodą – spełnia/nie spełnia. 
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Wykonawca, którego oferta nie spełnia łącznie powyższych warunków zostanie wykluczony 

z udziału w postępowaniu z powodu niewykazania spełniania warunków udziału 

w  postępowaniu, a oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.  

 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

braku podstaw do wykluczenia: 

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest 

dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): 

1) aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub CEiDG, 

2) wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 4 do zaproszenia) – zgodnie z opisem pkt 

5 ppkt 1) powyżej wraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały zrealizowane należycie 

(np. referencje), 

3) opis oferowanej usługi, na potwierdzenie że spełnia ona wymagania określone przez 

Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu – należy uwzględnić informacje m.in. na temat 

obiektu, warunków zakwaterowania, restauracji, sal szkoleniowych (należy wykazać,  

że usługa spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w opisie 

przedmiotu zamówienia w szczególności przez podanie umiejscowienia obiektu, 

powierzchni, udogodnień dla osób niepełnosprawnych), 

4) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (załącznik nr 5 do zaproszenia), 

5) pełnomocnictwo – wymagane jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika  

(z wyłączeniem prokurenta), nawet jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym. 

W razie wątpliwości co do ważności lub zakresu posiadanego pełnomocnictwa 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez 

Wykonawcę.  

6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcja, spółki 

cywilne) dokumenty wymienione w ppkt 1), 4), 5) należy załączyć odpowiednio dla 

każdego z tych Wykonawców.  

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny brutto oferty  

z uwzględnieniem wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich jakie Wykonawca 

poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia, ewentualnego zysku Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych 

przepisami podatków, ubezpieczeń i innych opłat, a w szczególności prawidłowego 

podatku VAT [jeżeli dotyczy]. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca 

przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  

2) Cena oferty brutto obejmuje całość realizacji zamówienia.  

3) Jeżeli w miejscowości, w której nastąpi zakwaterowanie uczestników jest obowiązek 

wnoszenia opłat klimatycznych, należy je uwzględnić w cenie oferty.  

4) W formularzu oferty należy podać cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika, biorąc pod 

uwagę koszty zakwaterowania oraz wyżywienia personelu, tj. opiekunów oraz trenerów 
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(6 osób podczas każdej tury) oraz koszty, o których mowa w pkt 3). Aby obliczyć cenę  

w przeliczeniu na jednego uczestnika, cenę za całość zamówienia należy podzielić przez 

100 osób, co da cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika.  

5) Na etapie oceny ofert Zamawiający bierze pod uwagę cenę brutto za całość realizacji 

zamówienia.  

6) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w oparciu o rzeczywistą ilość 

uczestników warsztatów.  

7) Kwota podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku. 

8) Zamawiający odrzuci oferty, których cena brutto będzie przekraczać kwotę, jaką 

dysponuje Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wnioskiem 

o dofinansowanie. 

 

 

8. Miejsce i termin złożenia przez wykonawcę oferty: 

Ofertę, według wyboru Wykonawcy należy złożyć osobiście lub przesłać  

do Zamawiającego na adres: C.M.T. Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno,  

I piętro, pokój nr 11, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@cmt.edu.pl  

w terminie do dnia 24 stycznia 2017 r. do godziny 12:00.  

 

OFERTY ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRTYWANE. 

 

9. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert złożonych do ww. terminu nastąpi w dniu 24 stycznia 2017 r. o godz. 12.15  

w C.M.T. Sp. z o. o., piętro I, pokój nr 11. 

 

10. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą: 30 dni.  

 

11. Osobą uprawnioną do kontaktów ze Wykonawcami jest: Marta Wiśniewska. 

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Kolejne oferty Wykonawcy, który złożył już 
ofertę w ramach niniejszego postępowania zostaną odrzucone. 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe 

zostaną odrzucone. 

3) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Oferta winna 

obejmować całość realizacji zamówienia uwzględnioną w opisie przedmiotu zamówienia.  

4) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia. 

5) Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1  

do zaproszenia. Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez Wykonawcę. 

6) Do oferty muszą zostać załączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty 

opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w miejscach wymaganych muszą być 

opatrzone datą i podpisane przez Wykonawcę. 

mailto:sekretariat@cmt.edu.pl
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7) Każda strona oferty i załączników musi zostać ponumerowana i parafowana przez 

Wykonawcę.  

8) Kopie dokumentów Wykonawca musi potwierdzić za zgodność z oryginałem.  

9) Oferta i wszystkie załączniki muszą być ze sobą spięte.  

10) Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złożone Zamawiającemu w zamkniętej 

kopercie. Koperta powinna zostać opatrzona dopiskiem „OFERTA – Zapewnienie 

noclegów, wyżywienia oraz sal konferencyjnych podczas wyjazdowych 

warsztatów umiejętności społecznych pn. „Milowy krok w dorosłość”.  

11) Oferty niekompletne (nie spełniające powyższych wymagań oraz nie zawierające 

wszystkich wymaganych dokumentów) nie będą rozpatrywane (zostaną przez 

Zamawiającego odrzucone).  

12) Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty we własnym zakresie.  

 

UWAGA: Pkt 9) - 10) powyżej dotyczą sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę w formie 

pisemnej. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną Zamawiający wymaga aby 

dokumenty zostały przesłane w formie skanu oryginałów, które są opatrzone podpisem 

zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, w formie załącznika do e-maila.  

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz 

 z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1) Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium: 

a) Łączna cena oferty brutto – 60 % (60 punktów) 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

najniższa cena występująca 

w ofertach  

              „C” =                                                 x 100 pkt  x 60 %  

cena wskazana 

w rozpatrywanej ofercie 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium: 60 pkt.  

b) Odległość obiektu od morza – 20 % (20 punktów)  

Zamawiający przyzna punkty za odległość od morza obiektu, w którym będą 

zakwaterowani uczestnicy, zgodnie z poniższą zasadą:  

200 metrów i mniej – 20 pkt, 

201 metrów do 500 metrów – 10 pkt, 

501 metrów do 1000 metrów – 5 pkt, 

1001 metrów i więcej – 0 punktów.  

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium: 20 pkt.  

c) Dostępność krytego rekreacyjnego basenu w obiekcie – 15 % (15 punktów) 

Zamawiający przyzna punkty za dostępność basenu w obiekcie, w którym będą 

zakwaterowani uczestnicy wyjazdu, zgodnie z poniższą zasadą: 

dostępność krytego rekreacyjnego basenu – 15 pkt 
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brak basenu – 0 pkt.  

Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie złożonej wraz z ofertą 

deklaracji. W przypadku braku podania informacji Zamawiający przyzna 0 punktów.   

d) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 5 % (5 punktów) 

Zamawiający przyzna punkty za zatrudnienie osób niepełnosprawnych zgodnie  

z poniższą zasadą: 

- Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie złożonej przez Wykonawcę 
wraz z ofertą (zgodnie z treścią ust. 3 formularza oferty – załącznika nr 1  
do zaproszenia) deklaracji zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób 
niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  

- W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę deklaracji w przedmiotowym zakresie, 
deklaracja nie podlega uzupełnieniu, co skutkuje nieprzyznaniem punktów w ramach 
tego kryterium.  

- Wykonawca, który zadeklaruje, że zatrudni do realizacji zamówienia  
osobę niepełnosprawną otrzyma 1 punkt za każde zatrudnienie jednej 
osoby niepełnosprawnej, przy czym Wykonawca może otrzymać 
maksymalnie 5 pkt w powyższym kryterium.  

- Wykonawca, który nie zadeklaruje do realizacji zamówienia osób 
niepełnosprawnych lub zadeklaruje, iż nie zatrudni do realizacji 
zamówienia osób niepełnosprawnych otrzyma w tym kryterium 0 punktów.  

- W przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia osoby niepełnosprawnej  
jw., Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji 
zamówienia pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych 
przewidzianych we wzorze umowy;  

- Zamawiający zastrzega, iż najpóźniej przed przystąpieniem do świadczenia usług 

zażąda od Wykonawcy, okazania dokumentu, potwierdzającego zatrudnienie  

do realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Odmowa okazania powyższego dokumentu lub brak wymaganego dokumentu będzie 

skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych we 

wzorze umowy.  

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium: 5 pkt.  

2) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby 

punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację.  

3) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów 

w oparciu o ustalone powyżej kryteria. 

 

14. Informacje o unieważnieniu postępowania, o wyborze oferty i formalnościach, 

jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia: 

1) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.  Wykonawcy z tego tytułu 

nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
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2) Zamawiający dokona wyboru ofert najpóźniej w terminie związania ofertą, o którym 

mowa w pkt 10 niniejszego zaproszenia (w przypadku dużej ilości ofert Zamawiający 

zastrzega możliwość przedłużenia terminu dokonania wyboru) a informację o wyniku 

upubliczni w sposób, o którym mowa w Wytycznych, Rozdział 6.5.3 pkt. 11. 

3) Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym udzieli zamówienia o terminie  

i miejscu zawarcia umowy telefonicznie bądź pocztą elektroniczną. 

4) W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający zawrze 

umowę z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu uzyskał kolejną 

najwyższą ilość punktów.  

  

15. Przewidywane zmiany umowy:  

1. Niedopuszczalne są zmiany zawartej umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,  

z wyłączeniem sytuacji przewidzianych przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia w zakresie: 

1) zmiany ilości uczestników warsztatów określonej w niniejszym zaproszeniu. Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o rzeczywistą ilość uczestników. 

Ostateczna ilość zostanie podana (drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy)  

w terminie 7 dni przed rozpoczęciem każdej tury warsztatów.   

2) zmiany terminów poszczególnych tur warsztatów, określonych w §3 pkt 1)-3) wzoru 

umowy, w sytuacji, niezależnej od Wykonawcy lub Zamawiającego. Każda zmiana 

terminu będzie uzgadniana z Wykonawcą.  

 

16. Załączniki do zaproszenia: 

1) Wzór formularza oferty.  

2) Opis przedmiotu zamówienia. 

3) Wzór umowy. 

4) Wzór wykazu doświadczenia. 

5) Oświadczenie o braku powiązań. 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia 

 

 

O F E R T A  

 

 

Zamawiający:  

C.M.T.  Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 275,  43-600 Jaworzno 
 
 
Wykonawca:  

Nazwa:…………….…………………………………………………….……………………………………….………………………… 

Adres:………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

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

Dane kontaktowe:  

Imię i nazwisko osoby do kontaktowania się z Zamawiającym: ………………………………….…………………… 

tel. …………………………………., e-mail………………………………..………………………………………………..…………. 

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, Wykonawca oświadcza, że: 

1. Oferuje realizację zamówienia dotyczącego realizacji usługi pn.: Zapewnienie noclegów, 

wyżywienia oraz sal konferencyjnych podczas wyjazdowych warsztatów umiejętności 

społecznych pn. „Milowy krok w dorosłość” za łączną cenę 

w wysokości: ………………………………………………..……… PLN brutto 

słownie: 

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

Co w przeliczeniu na jednego uczestnika daje kwotę ………………………. PLN brutto (cenę łączną 

oferty należy podzielić przez 100).  

 

W tym łączna cena obejmuje: 

Wyżywienie: ……………………………………………. PLN brutto.  

Zakwaterowanie (z uwzględnieniem opłaty klimatycznej): ……………………………………… PLN brutto.  

Wynajem sal szkoleniowych: ………………………... PLN brutto.  

 

UWAGA: suma poszczególnych składowych musi się równać łącznej cenie oferty brutto.  

 

Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto jest tak skalkulowana, że uwzględnia wszelkie 

koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, ewentualny zysk Wykonawcy oraz 

wszystkie wymagane przepisami podatki, ubezpieczenia i inne opłaty, a w szczególności  
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prawidłowy podatek VAT [jeżeli dotyczy]. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest 

obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej 

trwania.  

2. Zakwaterowanie uczestników nastąpi w obiekcie o nazwie: ……………………………..…….; 

adres: ...................................................................................................................... 

3.  Deklarujemy, iż do realizacji niniejszego zamówienia ZATRUDNIMY ……….………. 

osób niepełnosprawnych. 

UWAGA: Należy podać ilość osób niepełnosprawną/ych, o których mowa w przepisach  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie 

osób niepełnosprawnych stanowi kryterium oceny ofert i jest realizacją obowiązku stosowania 

klauzul społecznych. W przypadku pozostawienia pola pustego, Zamawiający przyzna 0 pkt  

w przedmiotowym kryterium.  

4. Oświadczamy, iż obiekt w którym zostaną zakwaterowani uczestnicy, wskazany  

w pkt 2 jest usytuowany w odległości ………………….. metrów od morza. 

UWAGA: Należy wskazać odległość w metrach (w zaokrągleniu do pełnych metrów bez wartości 

dziesiętnych). Odległość stanowi kryterium oceny ofert. W przypadku pozostawienia pola 

pustego, Zamawiający przyzna 0 pkt w przedmiotowym kryterium.   

5. Oświadczamy, iż w obiekcie, o którym mowa w pkt 2 jest dostępny kryty basen 

rekreacyjny: TAK/NIE.  

UWAGA: Należy zakreślić właściwą odpowiedź. W przypadku braku zaznaczenia Zamawiający 

przyzna 0 pkt.  

6.   Wykonawca zapoznał się z treścią zaproszenia oraz wzorem umowy i nie wnosi do treści tych 

dokumentów zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nich zawarte.  

7.  W przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8.  Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę  na przetwarzanie jego danych 

osobowych zawartych w złożonej ofercie oraz przyjmuje do wiadomości, że: 

1) jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do realizacji zadań  

w Projekcie, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie zgodnie z wymaganiami 

Wytycznych, kontroli Projektu, a w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty zawarcia 

umowy, 

2) jego dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom kontrolującym realizację Projektu 

jak również wykonawcom biorącym udział w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie procesie rekrutacji  

i będzie skutkować odrzuceniem oferty, 

4) ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.  
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9.  Wykonawca do oferty załącza: 

1) ………………………………………………… 

2) ……………………………………………….. 

3) ……………………………………………….. 

 

 *niepotrzebne skreślić 

 

………………………………      ………………………………… 

  Miejscowość, data      podpis Wykonawcy  

 

 

 



 

„Wyjdźmy z domu, razem pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu mikołowskiego”  
realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy 
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 2  do zaproszenia 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający:  

C.M.T. Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno 

 

Przedmiot zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności:  

Organizacja wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. „Milowy krok  

w dorosłość”.  

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: 

„Wyjdźmy z domu, razem pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno - zawodowa osób 

niepełnosprawnych z terenu powiatu mikołowskiego”  realizowany w ramach osi 

priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla 

poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Organizacja warsztatów polega na: 

1. Zapewnieniu zakwaterowania uczestnikom w pokojach dostosowanych do osób 

niepełnosprawnych ruchowo i/lub umysłowo, a także opiekunom oraz wykładowcom  

w obiekcie spełniającym minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów 

hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z wytycznymi załącznika  

nr 8 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r.  

w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945), tj. w pokojach dwuosobowych, trzyosobowych 

i/lub czteroosobowych z pełnym węzłem sanitarnym dostosowanym do osób 

niepełnosprawnych – wc i natryski w każdym pokoju, wyposażenie pokoi  

w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe) oraz telewizory. 

Wykonawca przedstawi układ pokoi (ilość i rodzaj) w terminie do 2 dni roboczych  

od dnia przekazania Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informacji  

o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dokument ten będzie stanowił załącznik  

do umowy. Zamawiający zastrzega sobie taki układ pokoi, który nie spowoduje 

wspólnego zakwaterowania w jednym pokoju osób różnych płci.  

Obiekt nie może być w trakcie prac remontowo – budowlanych w czasie trwania 

warsztatów. 
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Ilość uczestników: 

Łącznie maksymalnie 39 osób podczas każdego dwóch z turnusów oraz 40 osób podczas 

jednego turnusu, przy czym 100 osób będzie zakwaterowana w pokojach dla osób 

niepełnosprawnych. 18 osób to opiekunowie oraz trenerzy.  

Zamawiający wymaga, aby pokoje w których będą zakwaterowani uczestnicy, 

restauracja, a także sale konferencyjne znajdowały się w jednym budynku.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o rzeczywistą ilość 

uczestników. Ostateczna ilość zostanie podana w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 

każdej tury warsztatów.  

 

2. Zapewnieniu pełnego wyżywienia uczestnikom warsztatów a także ich opiekunom 

oraz trenerom z uwzględnieniem specjalnych wymagań żywieniowych (dieta bezmleczna, 

bezglutenowa, bezcukrowa, niskotłuszczowa). Zamawiający poda wymagania w zakresie 

diet najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem każdego turnusu.  

Pod pojęciem pełnego wyżywienia Zamawiający rozumie:  

Obiad dwudaniowy, kolacja dwudaniowa, śniadania w formie bufetu, napoje zimne  

(co najmniej dwa soki, woda mineralna gazowana, niegazowana) i gorące (kawa, 

herbata), świeża cytryna, mleko, cukier. Całodzienny dostęp do napojów zimnych  

i gorących, tj. soki owocowe, woda, herbata, kawa.  

W dniu przyjazdu wyżywienie rozpocznie się późnym śniadaniem, natomiast w dniu 

wyjazdu kolacja zastąpiona będzie zapewnieniem prowiantu na drogę powrotną. 

Zamawiający wymaga zapewnienia całodziennego dostępu do zimnych i gorących 

napojów (kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna).  

 

3. Zapewnieniu minimum dwóch sal szkoleniowych podczas każdego z turnusów  

o powierzchni co najmniej 30m2 każda, dostępnych w godzinach zaplanowanych  

na przeprowadzenie warsztatów (ramy czasowe zostaną ustalone z Wykonawcą  

w trakcie akceptowania godzinowego programu warsztatów – maksimum 10 godzin 

dziennie), z niezbędnym wyposażeniem do przeprowadzenia warsztatów (konieczność 

zapewnienia odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych, posiadających dzienne 

oświetlenie, wyposażone w rzutnik multimedialny kompatybilny z laptopem, nagłośnienie, 

flipchart oraz spełniające warunki BHP i ppoż.  

 

4. Pozostałe wymagania: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał opłaconą polisę odpowiedzialności 

cywilnej związanej z zakresem prowadzącej działalności gospodarczej na kwotę minimum 

200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w okresie realizacji zamówienia.  

Przedmiot zamówienia obejmuje także organizację wieczoru grillowego z zapewnieniem 

wyżywienia (kiełbaski, szaszłyki, pieczywo, napoje, dodatki – musztarda, ketchup (ponad 

to wskazane w pkt powyżej) a także dwóch wieczorków tanecznych w obiekcie, w którym 

zakwaterowani będą uczestnicy.   
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

 

 

UMOWA (wzór)  
 

Zawarta w Jaworznie w dniu …..………. pomiędzy:  

C.M.T. Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod numerem KRS 0000443525, NIP: 

6751485337, REGON: 122740946, wysokość kapitału zakładowego 10.000,00 zł. 

którą reprezentuje:  

Członek Zarządu - Katarzyna Hołownia, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………..… (nazwa Wykonawcy)  

z siedzibą/zamieszkałą w …………………………………..…………….………………. (siedziba/adres Wykonawcy),  

……………………………………………………………………………….………………………………….. (adres wykonawcy), 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

 

Zważywszy, że Zamawiający dokonał wyboru oferty, zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zorganizowanie wyjazdowych warsztatów 

umiejętności społecznych pod nazwą „Milowy krok w dorosłość” dla 100 osób niepełnosprawnych. 

Warsztaty odbędą się w trzech turach, trwających po 14 dni, dla 33 osób niepełnosprawnych 

dwie tury, 34 osób jedna tura. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie zakwaterowania, 

wyżywienia oraz sal konferencyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla postępowania 

poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy.  

2. Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu: „Wyjdźmy z domu, razem 

pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu 

powiatu mikołowskiego”, realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 

działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób 

i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2010 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja postępowania poprzedzającego 

zawarcie niniejszej umowy, w tym oferta Wykonawcy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) posiada uprawnienia, doświadczenie i personel niezbędny do wykonania przedmiotu 

umowy opisanego w ust. 1 powyżej,  
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2) zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi  

w niniejszej umowie, dokumentacji i ofercie oraz zgodnie z warunkami wynikającymi  

z właściwych dla przedmiotu umowy przepisów prawa, w szczególności dotyczącymi kwestii 

usług noclegowych, żywienia zbiorowego, bhp, p.poż. i zwyczajów,  

3) postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady najwyższej staranności, 

zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i posiadaną wiedzą fachową. 

5. Przedmiot umowy realizowany będzie w ……………………………………………, adres: …………………..1, 

zwanym dalej obiektem lub miejscem zakwaterowania. Kryty basen rekreacyjny jest/nie ma 

dostępny/ego w ww. obiekcie2.  

6. Zamówienie obejmuje: 

1) Zapewnienie zakwaterowania uczestnikom w pokojach dostosowanych do osób 

niepełnosprawnych ruchowo i/lub umysłowo, a także opiekunom oraz wykładowcom  

w obiekcie spełniającym minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów 

hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z wytycznymi załącznika  

nr 8 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r.  

w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945), tj. w pokojach dwuosobowych, trzyosobowych i/lub 

czteroosobowych z pełnym węzłem sanitarnym dostosowanym do osób niepełnosprawnych – 

wc i natryski w każdym pokoju, wyposażenie pokoi w jednoosobowe łóżka z pościelą 

(wyklucza się łóżka piętrowe) oraz telewizory, przy czym:  

a) Układ pokoi (ilość i rodzaj) stanowi załącznik do umowy. 

b) Zamawiający zastrzega sobie taki układ pokoi, który nie spowoduje wspólnego 

zakwaterowania w jednym pokoju osób różnych płci.  

c) Wykonawca oświadcza, że obiekt w czasie trwania warsztatów nie będzie w trakcie prac 

remontowo – budowlanych.  

d) Uczestnicy zostaną zakwaterowani niezwłocznie po przybyciu na miejsce 

zakwaterowania, jeżeli czas przybycia mieści się w tzw. dobie hotelowej. W przeciwnym 

wypadku uczestnicy zostaną zakwaterowani w najkrótszym możliwie czasie, a obiekt 

przygotuje bezpieczne miejsce na złożenie bagażu uczestników. 

2) Zapewnieniu minimum dwóch sal szkoleniowych podczas każdego z turnusów  

o powierzchni co najmniej 30m2 każda, dostępnych w godzinach zaplanowanych  

na przeprowadzenie warsztatów (ramy czasowe zostaną ustalone z Wykonawcą  

w trakcie akceptowania godzinowego programu warsztatów – maksimum 10 godzin dziennie), 

z niezbędnym wyposażeniem do przeprowadzenia warsztatów (konieczność zapewnienia 

odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych, posiadających dzienne oświetlenie, 

wyposażone w rzutnik multimedialny kompatybilny z laptopem, nagłośnienie, flipchart oraz 

spełniające warunki BHP i ppoż. 

3) Zapewnieniu pełnego wyżywienia uczestnikom warsztatów a także ich opiekunom oraz 

trenerom z uwzględnieniem specjalnych wymagań żywieniowych (dieta bezmleczna, 

bezglutenowa, bezcukrowa, niskotłuszczowa). Zamawiający poda wymagania w zakresie diet 

najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. Pod pojęciem pełnego wyżywienia 

Zamawiający rozumie:  

                                                
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
2 Zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
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a) Obiad dwudaniowy, kolacja dwudaniowa, śniadania w formie bufetu, napoje zimne  

(co najmniej dwa soki, woda mineralna gazowana, niegazowana) i gorące (kawa, 

herbata), świeża cytryna, mleko, cukier. Całodzienny dostęp do napojów zimnych  

i gorących, tj. soki owocowe, woda, herbata, kawa.  

b) W dniu przyjazdu wyżywienie rozpocznie się późnym śniadaniem, natomiast w dniu 

wyjazdu kolacja zastąpiona będzie zapewnieniem prowiantu na drogę powrotną. 

Zamawiający wymaga zapewnienia całodziennego dostępu do zimnych i gorących 

napojów (kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna).  

7. Przedmiot zamówienia obejmuje także organizację wieczoru grillowego z zapewnieniem 

wyżywienia (kiełbaski, szaszłyki, pieczywo, napoje, dodatki – musztarda, ketchup (ponad to 

wskazane w pkt 3) powyżej) a także dwóch wieczorków tanecznych w obiekcie, w którym 

zakwaterowani będą uczestnicy podczas każdego z turnusów.  

8. Wykonawca w czasie realizacji umowy posiadać będzie umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (OC) z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia 

wynoszącą co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100).  

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał lub kopię polisy potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę wraz z dowodem opłacenia składki lub wszystkich rat składki 

wymaganych do dnia przedstawienia polisy do siedziby Zamawiającego za potwierdzeniem 

odbioru, do 7 dni od dnia zawarcia umowy i utrzymać jej ważność przez cały okres realizacji 

zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 1.  

10. Jeżeli w terminie określonym powyżej wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta 

albo, jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego lub Wykonawca  

w jakikolwiek sposób i stopniu zawarte umowy ubezpieczenia zmieni na niekorzyść 

Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy świadomie wprowadzi 

w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma 

prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i obciążyć 

Wykonawcę zapłaconą przez siebie składką, wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia 

wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.  

11. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usługi np.: niezgodności posiłków z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie 

niniejszej umowy, posiłki złej jakości (nieświeże produkty, nieestetyczne podanie, zimne – 

dotyczy posiłków podawanych na ciepło), Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

dyspozycje upoważnionej osoby Zamawiającego na swój koszt.  

12. Wykonawca oświadcza, że w czasie realizacji zamówienia zatrudni ………….. osób 

niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych3. 

13. Załącznikiem do niniejszej umowy jest dowód potwierdzający zatrudnienie osób, o których 

mowa w ust. 12. Wykonawca przedłoży ww. dokument przed przystąpieniem do realizacji 

zamówienia w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.  

 

 

 

 

                                                
3
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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§2 

Osoby do kontaktów 

 
1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą p. ………………….………. tel. 

…………………….……, e-mail:……………….  

2. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym p................................, tel.: 

..............................., faks:………………….., e-mail:……………..  

3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust.1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony 

dokonującej zmiany.  

4. W przypadku zmiany adresu do doręczeń przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym 

fakcie drugą Stronę na piśmie najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. W przypadku 

braku takiego powiadomienia doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane 

za skuteczne.  

 

§3 

Termin realizacji 

 

1. Umowa niniejsza obowiązuje od podpisania umowy z terminem realizacji od dnia 11.06.2017r. – 

07.08.2017r., przy czym: 

1) pierwsza tura odbędzie się w terminie: 11.06.2017r.-25.06.2017r. 

2) druga tura odbędzie się w terminie: 02.07.2017r.-16.07.2017r. 

3) trzecia tura odbędzie się w terminie: 24.07.2017r.-07.08.2017r. 

 

§4 

Wynagrodzenie 

 

1. Za należyte wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty: …………………… zł wraz z należnym podatkiem VAT  (wartości umowy) 

(słownie: ……………………………...,….)4. 

2. Cena brutto w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi: …………………………………….., słownie: 

(………………………………)5 

3. Wysokość wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające z dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy oraz  

w ofercie Wykonawcy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia. 

4. Wynagrodzenie zostanie obliczone w oparciu rzeczywistą ilość uczestników warsztatów poprzez 

przemnożenie ceny za jednego uczestnika brutto oraz liczbę osób uczestniczących w warsztatach.  

5. Ceny za jednego uczestnika podana w ofercie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie 

podlegała waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi on celem prawidłowego 

wykonania usługi, w szczególności: koszty wynagrodzeń pracowników, koszty zapewnienia 

noclegów, wyżywienia, artykułów spożywczych i przemysłowych, koszty urządzeń koniecznych  

                                                
4 Zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
5
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
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do prawidłowego wykonania usługi, a także koszty ogólne, w tym: wszelkie podatki, opłaty  

i elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia, zysk Wykonawcy oraz podatek VAT.  

7. Wykonawca wystawi fakturę za każdą turę osobno, po jej zakończeniu.    

8. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

sporządzonej faktury.  

9. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

kwotą przelewu.  

10. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia  

w płatności.  

 

§5 

Kary umowne 

 

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, bez względu na to czy szkoda 

faktycznie zaistniała, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) z tytułu niewykonania usługi we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 

10% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każe zdarzenie,  

2) z tytułu niespełnienia lub nienależytego spełnienia świadczenia, do którego był 

zobowiązany – w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każde 

zdarzenie,  

3) z tytułu niezatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z deklaracją złożoną ofercie – 

50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdą niezatrudnioną, a zdeklarowaną osobę,  

4) z tytułu nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby 

niepełnosprawnej – 10% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

nieprzedstawienia ww. dokumentu,   

5) z tytułu wypowiedzenia umowy, zgodnie z postanowieniami §6 – w wysokości 25% 

wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 1.  

2. Przez nienależyte spełnienie świadczenia należy rozumieć wykonanie przedmiotu zamówienia  

w sposób odbiegający od zapisów dokumentacji postępowania, w tym opisu przedmiotu 

zamówienia i niniejszej umowy.  

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Kary umowne lub odszkodowania należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną 

potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać uiszczona zgodnie z postanowieniami 

ust. 4 Wykonawca wpłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie 

obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.  
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§6 

Wypowiedzenie umowy 

 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących uchybień w wykonywaniu przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej wypowiedzenia w trybie 

natychmiastowym. 

 

 

§7 

Zmiany umowy 

 

1. Niedopuszczalne są zmiany zawartej umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,  

z wyłączeniem sytuacji przewidzianych przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia  

w zakresie: 

3) zmiany ilości uczestników warsztatów określonej w niniejszym zaproszeniu. Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o rzeczywistą ilość uczestników. 

Ostateczna ilość zostanie podana (drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy) w 

terminie 7 dni przed rozpoczęciem każdej tury warsztatów.   

4) zmiany terminów poszczególnych tur warsztatów, określonych w §3 pkt 1)-3), w sytuacji, 

niezależnej od Wykonawcy lub Zamawiającego. Każda zmiana terminu będzie uzgadniana 

z Wykonawcą.  

 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, 

przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych 

obowiązków lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
……………………….        ……………………….
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Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

 

 

Wykaz doświadczenia 

 

 

l.p. 

Przedmiot 
zamówienia 

(należy wskazać 
przedmiot zamówienia 

zgodnie z warunkiem 
udziału w 
postępowaniu) 

Data realizacji 
zamówienia 

 
(DD-MM-RRRR) 

Wartość usługi brutto 
Nazwa podmiotu 

zlecającego 
zamówienie 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

 

 

 

 

Data i miejsce………………………………….. 

………………………………………………………… 

          Podpis Wykonawcy 
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aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 5 do zaproszenia 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zamawiający:  

C.M.T. Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno 

 

Wykonawca: 

Nazwa:…………….………………………………………………………………………………………….………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Oświadczam, że: 

1. pomiędzy mną a Zamawiającym występują/nie występują*  powiązania kapitałowe bądź 

powiązania osobowe;  

2. 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 beneficjenta czynności związane  

z przygotowaniem i 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, 

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.  

 

Data i miejsce………………………………….. 

………………………………………………………… 

          Podpis Wykonawcy 


