
Jaworzno, 02.08.2020 r.

C.M.T. Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Biała 8, zwana dalej Zamawiającym

ZAPRASZA
do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Wyjazdowy  trening  kompetencji  i  umiejętności  społecznych  na  siedem   dni  dla
uczestników projektu „Aktywni, świadomi i  zintegrowani  - On Inclusion”  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-
2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Informacje ogólne o projekcie:
1) Postępowanie realizowane jest w ramach projektu:

„Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion”  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  2014-2020  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: 110 osób niepełnosprawnych, w tym 52 mężczyzn i 58
kobiet,  
niepełnosprawne  w stopniu  lekkim,  umiarkowanym i  znacznym,   w tym
również  
z autyzmem, od 15 r roku życia na podst. orzeczenia o niepełnosprawności
bądź o potrzebie kształcenia specjalnego.

4) Czas trwania projektu:  01.07.2019 – 28.09.2021 – realizacja zadania:  od
dnia  zawarcia  umowy  przez  2  miesiące  kalendarzowe  -  z  możliwością
przedłużenia okresu realizacji zadania 

5) Czas trwania zadania: sierpień 2020

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi  
w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
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Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

W  ramach  zadania  zaplanowano  dwa   wyjazdowe  treningi  umiejętności
społecznych. 

Wyjazdowe  warsztaty  pn."Milowy  krok  w  dorosłość"  W  ramach  projektu  zostaną
zorganizowane  dwa  siedmiodniowe  WYJAZDOWE  WARSZTATY  UMIEJĘTNOŚCI
SPOŁECZNYCH podnazwą " Milowy krok w dorosłość"

LOKALIZACJA  WARSZTATÓW:  miejscowość  atrakcyjna  turystycznie  w  woj.  śląskim  w
obiekcie hotelarskim dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Okres realizacji: VIII 2020r. 
dwie grupy 55 osobowe – łącznie 110 osób 
ILOŚĆ GODZIN: Każda grupa wyjazdowa odbędzie podczas 35 godzin zajęć po 5 godzin
dziennie  w blokach  2,5godzinnych  podczas  zajęć  w  grupach  szkoleniowych  ok.11
osobowych. 
5 grup *2 wyjazdy * 35 godzin = 350 godzin

.Ponieważ przewidziano udział osób niepełnoletnich w projekcie (od 15r.ż)na każdym z
wyjazdów  będzie  uczestniczyło  6  opiekunów,  którzy  będą  zaangażowani  na  umowy
cywilnoprawne i będą sprawowali opiekę nad uczestnikami wyjazdu. W ramach zadania
przewidziano: transport do obiektu noclegowego, zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem
sal konferencyjnych, wynagrodzenie opiekunów, psychologów i pedagogów,zapewnienie
czasu wolnego itp. 

Program  warsztatów  umiejętności  społecznych  będzie  obejmował  problematykę  pracy
oraz  dojrzałego  funkcjonowania  osobistego  i  społecznego  wróżnych  relacjach  i
okolicznościach. 

Tematyka warsztatów 
1. Edukacja na temat pracy. Dostarczenie uczniom wiedzy i pojęć związanych z pracą i
kształtowaniem odpowiednich  postaw (informacje  gdzie  i  w jaki  sposób szukać pracy,
pisanie CV, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja, BHP w pracy, prawa i obowiązki w
pracy, stosunek do przełożonego    i współpracowników itd.
 2.Ćwiczenie umiejętności psychospołecznych przydatnych w pracy i w życiu (radzenie
sobie z trudnościami w pracy, zwracanie się o pomoc, ćwiczenia achowań asertywnych i
umiejętności  prowadzenia negocjacji,  kultura osobista w kontaktach interpersonalnych,
umiejętność przyjmowania krytyki itd.) 
3.  Pobudzanie  aktywności  życiowej,  przy  zachowaniu  wsparcia  ze  strony  terapeutów
(trenerów) i zadbaniu  o poczucie  bezpieczeństwa uczestników (rola  asystenta  w życiu
osoby  niepełnosprawnej  –  czego  możesz  oczekiwać;  kształtowanie  umiejętności
rozpoznawania  swoich  mocnych  i  słabych  stron  oraz  wykorzystywania  tej  wiedzy  w
podejmowaniu aktywności zawodowej i społecznej). 
Termin: 12.08-31.08.2020
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Wyjazdowe 7dniowe warsztaty mają umożliwić każdej osobie, w nich uczestniczącej  w
nowej  sytuacji  ,  poza  znanym  miejscem  zamieszkania,  bez  osób  na  co  dzień
towarzyszących,  okazję  sprawdzenia  samego  siebie.  Na  zajęciach  z  wykwalifikowaną
kadrą  trenerską  daje  okazję  do  konfrontacji  z  innymi  uczestnikami,  oraz  w  nowym
otoczeniu  daje  możliwość  przezwyciężenia  własnych  słabości,  co  ma  bezpośrednie
przełożenia  na  zadania  jakie  stawia  przed  os.  niepełnosprawnymi  rynek  pracy,
pracodawcy i powierzane im zadania.
Program zajęć ujmuje zadania usamodzielniające, dotyczące analizy i odgrywania rozmów
z pracodawcami,  "odkrywania"  swoich  mocnych  i  słabych  stron.  Celem  organizacji
wyjazdowych warsztatów dla osób z niepełnosprawnością szczególnie intelektualną jest
nabycie  przez  uczestników  warsztatów  umiejętności  niezależnego  ,  w  miarę
samodzielnego funkcjonowania, a co za tym idzie zwiększenia ich szans na rynku pracy.
Osoba  z  niepełnosprawnością  intelektualną  podczas  warsztatów  wyjazdowych  jest
prowokowana  do  samodzielności  we  wszystkich  sferach:  począwszy  od  higienicznej,
fizjologicznej, samoobsługi w kulturalnym spożywaniu posiłków po podejmowanie decyzji. 
Prowadzący  zajęcia  powinni  zapewnić  uczestnikom  zajęć  poczucie  bezpieczeństwa,
akceptacji oraz przynależności do grupy. Wykonawca zobowiązany będzie do zadbania o
prawidłowe interakcje uczestników podczas  treningu według zasad życia  społecznego.
Wykonawca  zobowiązany  będzie  ponadto,  do  zapewnienia  pomocy  i  wsparcia  przy
przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej poruszającej  się na wózku inwalidzkim, w
tym m.in. pomoc przy wnoszeniu i wynoszeniu z autokaru, poruszaniu się w miejscach
publicznych, itp. 

Kwestie organizacyjne treningu 7 dniowego: 

1. Przewóz uczestników na trasie Jaworzno – miejsce organizacji treningu – Jaworzno. 

2.  Wykonawca  zapewni  przejazd  dla  maksymalnie  61  (55  uczestników  projektu  +  6
opiekunów) osób na trasie z Jaworzna do miejsca realizacji usługi oraz z miejsca realizacji
usługi do Jaworzna, autokarem, który winien posiadać adekwatną ilość miejsc do ilości
uczestników. Autokar powinien posiadać aktualny przegląd techniczny, spełniać warunki
dla  przewozów  turystycznych  stosowanych  przeciętnie  w  organizacji  wycieczek
krajowych. 

3. Wykonawca pokryje także koszty ewentualnych opłat parkingowych na postojach oraz
innych opłat, związanych z przejazdem. 

4. Zakwaterowanie: Ośrodek musi posiadać wpis do rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać  się  turnusy  rehabilitacyjne,  prowadzonego  przez  właściwego  Wojewodę.
Ośrodek powinien posiadać sale do prowadzenia zajęć wykładowo-warsztatowych, które
są wyposażone w stoliki i krzesła. Organizator obowiązany jest zapewnić zakwaterowanie
osób w następującej konfiguracji: 

1)  w  pokojach  2,3,4-osobowych,  w  tym  przystosowanych  do  potrzeb  osoby
niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

Każdy pokój musi mieć dostęp do pełnego węzła sanitarnego (wc, umywalka, natrysk z
całodobowym dostępem do ciepłej i zimnej wody). Osoby muszą być zakwaterowane w
jednym  budynku,  w pokojach  rozmieszczonych  blisko  siebie.  W  pokojach  powinny
znajdować  się  jednoosobowe łóżka  z pościelą  (wyklucza  się  łóżka  piętrowe),  szafa  na
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ubrania,  krzesła/fotele i  stolik. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania
osób różnych płci .

Dla uczestników wymagany jest całodobowy dostęp do kuchni lub aneksu kuchennego, w
którym  powinny  się  znajdować:  czajnik  bezprzewodowy,  kubki/szklanki,  łyżeczki  oraz
uzupełniane  w  miarę  potrzeb:  kawa,  herbata,  cukier,  cytryna  i  mleczko  w  ilości
adekwatnej do liczby uczestników treningu. 

Dodatkowo wymagane jest, aby: 

1) Sala lub sale, w których będą odbywać się zajęcia znajdowały się w budynku, w którym
będą zakwaterowani uczestnicy; 

2) Wykonawca dysponował, co najmniej trzema salami szkoleniowymi na terenie ośrodka
przystosowanymi do przeprowadzenia warsztatów/zajęć/spotkań dla uczestników treningu
(sale muszą być wyposażone w odpowiednią liczbę stolików i miejsc siedzących); 

3)  Wykonawca  zagwarantował  całodobową  opiekę  medyczną,  w  tym  dostęp  do
psychologa i psychiatry oraz zapewnił i opłacił ewentualny transport chorego uczestnika
do placówki pomocy medycznej/szpitala. 

5. Wyżywienie. 

Wykonawca  zapewni  uczestnikom  wyjazdowego  treningu  całodzienne  wyżywienie
składające się z 3 posiłków: śniadania, dwudaniowego obiadu wraz z deserem i kolacji. 

Serwowane posiłki powinny zapewniać dzienne zapotrzebowanie kaloryczne dla 1 osoby,
tj. minimum 2600 - 2800 kcal. Dania powinny być urozmaicone w produkty różnych grup
produktów spożywczych. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce. 

Żywienie  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  zasadami  racjonalnego  żywienia  oraz  z
zachowaniem higieny i obowiązujących uczestników diet (wynikających z posiadających
schorzeń),  o  których  Wykonawca zostanie  poinformowany na 2  dni  przed przyjazdem
grupy uczestników. 

Posiłki serwowane w pierwszym dniu wyjazdu, obejmować mają drugie śniadanie i obiad.
Nadto  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zapewnienia  prowiantu  na  zajęcia
popołudniowe. 

Dodatkowo, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił na każdy dzień świadczenia
usługi: 

1) świeże ciastka 1 kg (wafelki, ciastka kruche), 

2) paluszki, 

3) 6 litrów soków owocowych (jabłkowy i/lub pomarańczowy), 

4) wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, 

5) kawę rozpuszczalną, herbatę, 

6) cukier, 

7) śmietankę do kawy (w postaci płynnej), 

8) cytryny, 
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9) owoce, które będą podawane w czasie zajęć 

10) suchy prowiant 

11) napoje na czas zajęć prowadzonych poza ośrodkiem. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie do podawanych posiłków naczynia i
sztućce w ilości  adekwatnej do liczby osób biorących udział  w zajęciach, wyklucza się
możliwość stosowania sztućców plastikowych. 

6. Dalsze kwestie organizacyjne: 

1) Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia ubezpieczenie NNW dla maksymalnie
55 osób uczestniczących w wyjazdowym treningu w tym na czas przejazdów i pobytu na
kwotę  10.000  zł  od  osoby.  Kserokopię  dokumentu  potwierdzającą  ubezpieczenie
Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  w  dniu  rozpoczęcia  wyjazdowego  treningu
(dopuszcza  się  możliwość  przesłania  skanu  polisy  drogą  e-mail  a  następnie  pocztą
tradycyjną przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem) 

2) Wykonawca w ofercie wskaże kwalifikacje zawodowe osób, które będą uczestniczyć w
realizacji  zamówienia,  ich  funkcje  i  zadania  oraz  oświadczy,  iż  osoby  te  posiadają
aktualne  uprawnienia  zawodowe  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia.  Personel
zaangażowany przez wykonawcę do realizacji  usług objętych niniejszym zamówieniem
powinien charakteryzować  się  profesjonalizmem oraz  doświadczeniem w kontaktach z
osobami niepełnosprawnymi. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników 7-dniowego
treningu o 15 osób. O dokładnej liczbie uczestników treningu Zamawiający poinformuje
najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą realizacji zamówienia. Zamawiający zapłaci za
faktyczną liczbę uczestników, jednak nie mniej niż 40 osób. 

4)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opłacenia  opłaty  uzdrowiskowej/miejscowej  za
wszystkie  osoby  przebywające  na  wyjazdowym treningu  –  jeśli  wymagać  tego  będzie
lokalizacja ośrodka. 

5)  Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  właściwą  realizację  przedmiotu
zamówienia. 

6) W celu zapewnienia właściwej promocji realizowanego przez Zamawiającego projektu
finansowanego ze środków UE Wykonawca umożliwi umieszczenie w obiekcie stosownych
informacji w formie 10 szt. afiszy przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego 

7)  Miejscowość,  w  której  realizowane  będzie  zamówienie  winna  charakteryzować  się
walorami wypoczynkowymi i krajoznawczymi z mikroklimatem górskim oraz możliwością
organizacji  pieszych  wycieczek.  Miejsce  realizacji  treningu  powinno  znajdować  się  w
województwie śląskim poza obszarem miasta Jaworzna, w odległości nie mniejszej niż 70
km i nie większej niż 200 km od miasta Jaworzna. Obiekt wraz z zapleczem rekreacyjno-
sportowym,  w  którym  zakwaterowani  będą  uczestnicy  musi  być  przystosowany  do
przyjmowania zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych. 

Wymagania niezbędne względem osób prowadzących trening 

1) trener umiejętności  Społecznych - wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne i
min. 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu – min. 3 osoby
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2) opiekun - wykształcenie wyższym magisterskim na kierunku pedagogika, psychologia
lub na kierunku związanym z wykonywaną pracą opiekuna osoby niepełnosprawnej  i min.
2 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu  - 6 osób

Dodatkowe  wymagania  względem  Wykonawcy,  a  w  szczególności  względem  osób
prowadzących trening: 

1)  predyspozycje  osobowościowe,  komunikatywność,  łatwość  nawiązywania  kontaktów
w szczególności  z  osobami  niepełnosprawnymi,  wysoka  kultura  osobista,
odpowiedzialność 

2) posiadanie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi 

3)  posiadanie  dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  w  pracy  z  osobami
niepełnosprawnymi 

Wymagane dokumenty najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

1) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie osób prowadzących zajęcia 

2)  Inne  dokumenty  o  posiadanych  kwalifikacjach  i  doświadczeniu  osób prowadzących
zajęcia; 

3)  Oświadczenie  o  korzystaniu  z  pełni  praw  publicznych  oraz  o  niekaralności  osoby
prowadzącej zajęcia; 

4) Ewentualne referencje; 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  Zamawiającemu  następujące
dokumenty: 

1) zdjęcia z wykonania zasadniczych punktów zamówienia zapisane na płycie CD; 

2) kserokopia ubezpieczenia uczestników NNW 

3)  sprawozdanie  zawierające  opis  realizacji  usługi  od  strony  organizacyjnej  i
merytorycznej przebiegu treningu w poszczególnych punktach programu, ocenę efektów,
opis  rezultatów,  wskazanie  w związku  z  konspektami  jakich  wyniki  zostały  osiągnięte
przez  uczestników,  jakie  kompetencje  i  umiejętności  zostały  zdobyte,  odzyskane  lub
utrwalone, opis wystąpienia ewentualnych nieprzewidzianych zdarzeń itp. 

4) wykaz osób realizujących zamówienie wraz z opisem wykształcenia i doświadczenia 

Dokumentacja jaką Wykonawca przekażę Zamawiającemu po zrealizowaniu treningu: 

1) lista potwierdzająca korzystanie z przewozu 

2) potwierdzenie korzystania z programu dnia, posiłków i noclegów w trakcie realizacji
wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych 

3) zdjęcia z wykonania zasadniczych punktów zamówienia zapisane na płycie CD; 

4) kserokopia ubezpieczenia uczestników NNW 

5)  Wykonawca  będzie  zobligowany  do  znaczenia  afiszem  promocyjno-informacyjnym
miejsca, w którym realizowany będzie trening. 

CPV: 80.57.00.00-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
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4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie
następujące warunki:

1) Posiadają  aktualny  na  dzień  składania  ofert  wpis  do  Centralnej  Ewidencji
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.  

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,  o  ile  niższy  próg nie
wynika  z  przepisów  prawa  lub  nie  został  określony  przez  IZ  w
wytycznych programowych,

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.

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. 

5. 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  oraz  braku
podstaw  do  wykluczenia  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) aktualne  na  dzień  składania  ofert  zaświadczenie  o  wpisie  do  Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, 
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3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (załącznik nr 2 do zaproszenia),

4) oświadczenie o zaangażowaniu (załącznik nr 3 do zaproszenia)

5) oświadczenie dot. konfliktu interesów (załącznik nr 4)

6) Wykaz doświadczenia osób zaangażowanych (załącznik nr 5)

7) 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. 

8) W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie
(konsorcja, spółki cywilne) dokumenty wymienione w ppkt 1),2),3),4),5) należy
załączyć odpowiednio dla każdego z tych Wykonawców. 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1) Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny brutto oferty częściowej

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 realizację całości 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.
Aby  obliczyć  cenę  w  przeliczeniu  na  jednego  uczestnika,  cenę  za  całość
zamówienia  w  danej  części  należy  podzielić  przez  łączną  ilość  osób
uczestniczących w treningu 

5) Na etapie oceny ofert Zamawiający bierze pod uwagę cenę brutto za realizację
zamówienia w danej części. 

6) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w oparciu o rzeczywistą ilość
uczestników treningu. 

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.
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7. 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.  Biała  8,  
parter,  lub  przesłać  pocztą  elektroniczną  na  adres:  sekretariat@cmt.edu.pl 
w  terminie  do  dnia  10  sierpnia  2020  r.  do  godziny  15:00  –  w  przypadku
składania ofert osobiście. 

OFERTY ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRTYWANE.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert złożonych do ww. terminu nastąpi w dniu 11 sierpnia 2020 r.  
o godz. 8:30 w C.M.T. Sp. z o. o.

9. Termin  związania  Wykonawcy  złożoną  ofertą:  30  dni.  Bieg  terminu
rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert. 

10.Osobą uprawnioną do kontaktów ze Wykonawcami jest: Beata Makowska. 

11.Opis sposobu przygotowania oferty:

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

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

3) Zamawiający  nie  przewiduje  możliwość  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.

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 –
Zorganizowanie  wyjazdowego treningu umiejętności  społecznych  dla
osób niepełnosprawnych 
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11)W przypadku złożenia oferty, której treść nie odpowiada treści ogłoszenia (w
szczególności  zaoferowany  przedmiot  jest  sprzeczny  z  opisem  przedmiotu
zamówienia)  a  także  nie  zawierającej  wszystkich  wymaganych dokumentów,
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odrzucenia  tej  oferty  bez  dalszego  jej
rozpatrywania.

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. 

12.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 

a) Łączna cena oferty brutto w danej części – 100 % (100 punktów).

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

najniższa cena występująca
w ofertach 

              „C” =                                               x 100 pkt  x 100 % 
cena wskazana

w rozpatrywanej ofercie

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium: 100 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 danej części w oparciu o ustalone powyżej kryteria.

13.Informacje o unieważnieniu postępowania, o wyborze oferty częściowej  
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.

2) Zamawiający dokona wyboru ofert najpóźniej w terminie związania ofertą, o
którym mowa w pkt 9 niniejszego zaproszenia (w przypadku dużej ilości
ofert  Zamawiający  zastrzega  możliwość  przedłużenia  terminu  dokonania
wyboru)  a  informację  o  wyniku  przekaże  Wykonawcą za  pośrednictwem
poczty elektronicznej.

„Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion” 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 2014-2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego



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. 

14.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  treningu  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 3 dni przed rozpoczęciem.   

15.Załączniki do zaproszenia:

1) Wzór formularza oferty (załącznik nr 1)

2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (załącznik nr 2 do zaproszenia),

3) Oświadczenie o zaangażowaniu (załącznik nr 3 do zaproszenia)

4) Oświadczenie dot. konfliktu interesów (załącznik nr 4)

5) Wykaz doświadczenia osób zaangażowanych (załącznik nr 5)

6) Wzór umowy (załącznik nr 6)
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Załącznik nr 1 do zaproszenia

O F E R T A 

Zamawiający: 

C.M.T.  Sp. z o.o., ul. Biała 8,  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.:  Zorganizowanie

wyjazdowego  treningu  umiejętności  społecznych  dla  osób

niepełnosprawnych za łączną cenę w wysokości: 

………………………………………………..………………………………………….… PLN brutto

słownie:………………………………………………………………………………………..…………….

…………………………………………………………………………………………………………………

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

(cenę łączną oferty należy podzielić przez 110 osób). 

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  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. Oświadczamy, iż nie posiadamy/posiadamy* certyfikat zarządzania jakością ISO 9001
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lub równoważny. 

*Niewłaściwe skreślić.  W przypadku posiadania  certyfikatu,  należy  dokument  ten

dołączyć do oferty. 

3.   Wykonawca zapoznał się z treścią zaproszenia oraz wzorem umowy i nie wnosi do

treści tych dokumentów zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nich zawarte. 

4. W  przypadku  udzielenia  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zawarcia

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. 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. 

6.  Miejsce odbywania się treningu:  ……………………………………………………………………..

(podać nazwę i adres ośrodka)

7. Wykonawca do oferty załącza:

1) …………………………………………………

2) ………………………………………………..

3) ………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

………….…………………… …………………………………

Miejscowość, data                   podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do Zaproszenia

UMOWA (wzór) 

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

C.M.T. Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Biała 8, 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: 
Katarzyna Hołownia – Członek Zarządu,
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 wyjazdowego treningu
umiejętności  społecznych dla osób niepełnosprawnych do miejscowości atrakcyjnej
turystycznie na terenie województwa śląskiego. 

Przedmiot  zamówienia  finansowany  jest  w  ramach  projektu:  „Aktywni,
świadomi  i zintegrowani  -  On  Inclusion”  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  2014-2020  w  ramach  Europejskiego
Funduszu Społecznego.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:

1) środek transportu - zaleca się bus do przewozu co najmniej 61 osób - dowóz
zorganizowanej grupy z miejscowości Jaworzno na miejsce wskazane w zleceniu
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i  ich odwiezieniu (Wykonawca musi zagwarantować kierowcę z prawem jazdy
właściwej  kategorii  i możliwości  techniczne  do  przewozu  osób  zapewnić
bezpieczne  i  higieniczne  (klimatyzacja,  ogrzewanie)  warunki  przejazdu
pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego, 

2) kadrę w postaci: 6 osób (opiekunowie) na każdy wyjazd, 3-5 osób (prowadzący
treningi) na każdy wyjazd

3) pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych,
4) noclegi, sale konferencyjne – pobyt w ośrodku 
5) całodzienne wyżywienie – prowiant i dwudaniowy obiad z napojem,
6) zorganizowanie formy integracyjnej podczas spożywanego posiłku,
7) zorganizowanie czasu pobytu tj. atrakcje turystyczne,

3. Ilość osób: 55 osób niepełnosprawnych, 6 opiekunów oraz 3-5 prowadzących. 

4. Szczegółowy  opis  przedmiotu  umowy  zawiera  dokumentacja  postępowania
poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy, w tym oferta Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż:

1) posiada  uprawnienia,  doświadczenie  i  zobowiązuje  się  do  zatrudniania
personelu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy opisanego w ust. 3
powyżej, 

2) zrealizuje  przedmiot  umowy  z  należytą  starannością,  zgodnie  z  warunkami
określonymi  
w  niniejszej  umowie,  dokumentacji  postępowania  poprzedzającego  zawarcie
niniejszej umowy i ofercie oraz zgodnie z warunkami wynikającymi z właściwych
dla przedmiotu  umowy przepisów prawa,  żywienia  zbiorowego,  bhp,  p.poż.  i
przyjętych zwyczajów, 

3) postanowienia  niniejszej  umowy  wykona  z  zachowaniem  zasady  najwyższej
staranności, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i posiadaną wiedzą fachową.

§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. 
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§3
Termin realizacji

1. Umowa niniejsza obowiązuje od podpisania umowy z terminem realizacji:

1) …………………………………………………………………………………..

§4
Wynagrodzenie

1. Za należyte wykonanie umowy Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości nieprzekraczającej kwoty: …………………… zł wraz z należnym podatkiem
VAT  (wartości umowy) (słownie: ……………………………...,….).

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

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
wyjazdowego treningu poprzez przemnożenie ceny za jednego uczestnika brutto oraz
liczbę osób uczestniczących w treningu. 

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  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
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. 

7. Zapłaty  wynagrodzenia  Zamawiający  dokona  przelewem  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy  wskazany  na  fakturze,  w  ciągu  14  dni  od  daty  otrzymania  przez
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. 

8. Za  datę  dokonania  płatności  rozumie  się  datę  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego kwotą przelewu. 

9. 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 50% wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 1, za każe zdarzenie, 
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2) z tytułu niespełnienia lub nienależytego spełnienia świadczenia,  niezgodnie z
treścią oferty i/lub zaproszenia do składania ofert, do którego był zobowiązany –
w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 1 za każde zdarzenie,

3) 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 oraz oferty. 

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. 

§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:

1) zmiany  ilości  uczestników  treningu  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 3 dni przed rozpoczęciem.

§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. 
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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 2  do zaproszenia 

OŚWIADCZENIE

Zamawiający: 

C.M.T. Sp. z o.o., ul. Biała 8, 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
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Załącznik nr 3  do zaproszenia

OŚWIADCZENIE

Zamawiający: 

C.M.T. Sp. z o.o., ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno

Wykonawca:

Imię i Nazwisko/Nazwa - zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności 

gospodarczej CEiDG:  ……………………………………………………………………………………..

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

PESEL 

…………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

Oświadczam, że:

przyjęłam /  -jąłem do  wiadomości,  że  moje  zaangażowanie  zawodowe w realizację
wszystkich  projektów  finansowanych  z  funduszy  strukturalnych  i  FS  oraz  działań
finansowanych  z  innych  źródeł,  w  tym  środków  własnych  Zleceniodawcy  i  innych
podmiotów nie może przekroczyć 276  h/m-c. Zobowiązuję się na bieżąco weryfikować
moje zaangażowanie zawodowe tak, aby w trakcie trwania mojego zaangażowania jako
personel projektu w niniejszy Projekt nie nastąpiło przekroczenie powyższego limitu
godzin.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  w  przypadku  nieprawidłowości  w  spełnianiu
warunku limitu godzin bądź nierzetelnego moje wynagrodzenie może zostać uznane za
niekwalifikowalne  zgodnie  z   Wytycznymi  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  
w ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności. 

Data i miejsce……………………………..                           …………………………………………

               Podpis Wykonawcy
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społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego



Załącznik nr 4  do zaproszenia 

OŚWIADCZENIE

Zamawiający: 

C.M.T. Sp. z o.o., ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno

Wykonawca:

Imię i Nazwisko/Nazwa - zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności 

gospodarczej CEiDG:  …………………………………………………………………………………….

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

PESEL 

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

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

jestem  /  nie  jestem*  zatrudniona/-y  w  instytucji  /  instytucjach  
uczestniczącej / uczestniczących w realizacji PO (tj. Instytucji Zarządzającej (IZ) PO lub
Instytucji  do której  IZ PO delegowała zadania  związane  z zarządzaniem IZ PO) na
podstawie stosunku pracy. 

W przypadku mojego zaangażowania w Projekt będzie/nie będzie* zachodził  konflikt
interesów  bądź  podwójne  finansowanie  w  przypadku  zatrudnienia  
w Projekcie. 

*Niepotrzebne należy skreślić. 

Data i miejsce……………………………..                           …………………………………………

               Podpis Wykonawcy

„Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion” 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 2014-2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego



Załącznik nr 5  do zaproszenia 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH

Zamawiający: 

C.M.T. Sp. z o.o., ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno

Wykonawca:

Imię i Nazwisko/Nazwa - zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności 

gospodarczej CEiDG:  …………………………………………………………………………………...

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

PESEL 

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

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej 

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

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

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

Imię i Nazwisko Wykształcenie
Uprawnienia
Pedagogiczne 

Nazwa
pracodawcy 

Zajmowane
stanowisko 

Ilość lat
pracy 

Podstawa
dysponowania

a b c d e f

Data i miejsce……………………………..                           …………………………………………

               Podpis Wykonawcy

„Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion” 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 2014-2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
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